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Scope 

Deze memo is gebaseerd op informatie uit: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren 

Deze memo wordt op onregelmatige tijden aangepast. De RVO Site is dus leidend. 

We behandelen slechts de Isolatiemaatregelen en laten Warmtepomp, Zonneboiler en aansluiting op een 

warmtenet buiten beschouwing. 

Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp en/of de isolatiemaatregel na 

31 december 2021 is geïnstalleerd en of aangebracht. 

 

Inhoud 

1. ISDE Subsidieregeling 

1.1. Subsidiabele maatregelen. 

1.2. Types Isolatie, Isolatie Subsidiebedragen en Isolatiewaardes 

        Voorwaardes Isolatie maatregelen. 

1.3. Glas Subsidie bedragen. 

         Voorwaardes Glas maatregelen 

2. Materiaallijsten. 

3. Stappenplan van de ISDE Subsidie aanvraag. 

 

• ISDE Subsidieregeling. 

.1. Subsidiabele maatregelen 

5 Types Isolatiemaatregelen, Warmtepomp, Zonne Boiler en aansluiting op Warmtenet. 

De 5 Types worden hieronder in de Tabel: Types Isolatie,Subsidiebedragen en Isolatiewaardes benoemd! 

       1.2. Types Isolatie, Subsidiebedragen en isolatiewaardes 

 Type Isolatie Subsidiebedrag 

Na 1-1-2022  

per m2 

Subsidie 
 

Voor 1-1-2022 

Minimaal  

vereiste m2 

Maximaal  

m2 

Minimale  

Rd-waarde  
[m2 K/W] 

Gevelisolatie € 38 € 25 10 170 3,5 

Spouwmuurisolatie € 8 € 5 10 170 1,1 

Dakisolatie € 30 € 20 20 200 3,5 

Zolder/vlieringvloer € 8 € 5 20 130 3,5 

Vloerisolatie € 11 € 7 20 130 3,5 

Bodemisolatie  €  11 €  4 20 130 3,5 

Voorwaardes Isolatie maatregelen. 

. Minimaal 2 Isolatiemaatregelen of een combinatie van 1 maatregel met WP, ZB of Warmte Net. 

. NB: HR++ of Triple Glas wordt ook gezien als een isolatiemaatregel. 

  U mag dit dan ook combineren met 1 van de 5 bovenstaande isolatiemaatregelen. Of indien gewenst een combi 

maken met warmtepomp, Zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.                                              

. HFK-vrij blaasmiddel bij ingespoten Isolatie. 

. Uitvoering door Isolatiebouwbedrijf. 

. Subsidieaanvraag <= 12 maanden na uitvoering 1ste Isolatiemaatregel 

 

Toelichting Dak/Zolder/Vloer 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren


Type dakisolatie heeft twee uitvoeringvarianten. U kunt er voor kiezen om het dak te isoleren, maar u kunt er ook voor kiezen 
om de zolder- of vlieringsvloer te isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert dan geldt de voorwaarde dat de zolder 
of vliering onverwarmd moet zijn. Dak- en zolder- of vlieringsvloer- isolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen. 

Bij de isolatiemaatregel type vloer- of bodemisolatie kunt u er voor kiezen om de vloer of de bodem te isoleren.  

Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 
worden ingediend.Voor isolatiemaatregelen die voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of aangebracht gelden de lagere bedragen 
van 2021. 

Let op: 
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde eis te voldoen. 

 

        1.3. Glas Subsidie bedragen. 

  

Type Glas Subsidiebedrag 
>= 01/01/2022  

per m2 

Subsidie 
bedrag 
voor 
01/01/2022 

Minimaal  

vereiste m2 

Maximaal 

 m2 

Maximale  

U-waarde [W/m2K] 

HR++-glas € 53 € 53 8 45 1,2 

Kozijnpanelen € 23 € 15     1,2 

Isolerende deuren € 53 € 35     1,5 

Triple-glas € 150 € 100 8 45 0,7 

Kozijnpanelen € 115 € 75     0,7 

Isolerende deuren € 150 € 100     1,0 

 

Hoogrendementsglas 

Combineert u HR++-glas en Triple glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 

8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en 

Triple glas kiest voor een combinatie met panelen in kozijn of isolerende deuren. U telt het aantal m² dan bij het glas 

op. 

 

Een combinatie van HR++-glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met panelen in een kozijn of een isolerende 

deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel. 

 

Als u Triple glas heeft toegepast, komt u alleen in aanmerking als u ook het kozijn heeft vervangen voor een 

isolerend kozijn. 
 

2. Materiaallijsten 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Isolatie%201%20januari%202022.pdf 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Hoogrendementsglas%201%20januari%202022.pdf 

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw 
isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u 
maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico is dan 
wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op 
subsidie. 

3. Stappenplan 

Stap 1: Maak een keuze 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Isolatie%201%20januari%202022.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Hoogrendementsglas%201%20januari%202022.pdf


Stap 2: Controleer uw maatregel in de lijsten 

             Staat uw apparaat en of maatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van het 

             apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te 

             komen voor subsidie. 

 
Stap 3: Koop uw apparaat of isolatiemateriaal 

               U kunt het apparaat en of de isolatiematerialen aanschaffen. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs.  

               Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte, of een opdrachtbevestiging per mail waarop of waarin 

               het apparaat en/of de maatregel staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk 

               hierbij aan een factuur, waarop de leverancier heeft verklaard dat is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is 

               dat het betreffende bedrag is afgeschreven. 

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren 

               U moet de maatregelen eerst uitvoeren, voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat het apparaat of de  

               isolatiematerialen door een deskundig installateur installeren. Dit mag alleen in een huis in Nederland. Vraag de 

               installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie) factuur of inbedrijfsstellingsformulier. 

 

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor 

 U heeft bovenstaande stappen gevolgd en gaat u nu aanvragen? Houd deze zaken bij de hand: 

 
DigiD 

Kent u de mogelijkheden en de voorwaarden per maatregel? Heeft u alle benodigde documenten paraat? U kunt vanaf 24 januari 2022 een 

aanvraag indienen. Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide 

regelt. 

 

Factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel: 

U moet bewijzen meesturen als digitale foto's, scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen: zorg dat in ieder geval de volgende 

informatie duidelijk zichtbaar is: 

 

factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel; 

een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;  

de datum van de aanschaf; 

het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier; 

de datum van de installatie/het aanbrengen; 

het bedrag en de datum van de betaling; 

de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel dat u heeft gekocht. 

 

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag een van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt. 

Stap 6: Vraag de subsidie aan 
               Het aanvraagsysteem van de ISDE voor woningeigenaren gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. De latere 
openstelling van het aanvraagsysteem heeft geen gevolgen voor u als woningeigenaar. 

Als door de latere openstelling van het aanvraagformulier de indieningstermijn van 12 maanden na het installeren of 
aanbrengen of aansluiten van uw maatregel verstrijkt, heeft dit geen gevolgen voor uw aanvraag. U kunt dan uw aanvraag na 
het openen van het aanvraagsysteem tot 14 februari 2022 indienen. 

Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie van de maatregelen aan. Voert u meerdere maatregelen uit op 
verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat u de eerste maatregel heeft uitgevoerd. De 12 
maanden hoeven dus niet binnen een kalenderjaar te vallen. 

Let op 
Om in aanmerking te komen voor subsidie van isolatiemaatregelen, geldt dat u 2 of meer maatregelen moet hebben uitgevoerd. 
U mag wel combineren. Bijvoorbeeld 1 isolatiemaatregel(Hoogrendementsglas is dus ook een Isolatiemaatregel) en een 
warmtepomp of 2 isolatiemaatregelen. Een combinatie van maatregelen vraagt u in één keer aan. Als u subsidie voor een 
warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet aanvraagt, hoeft u geen 2e maatregel te nemen, 
 

Bart Hoekstra 

 
 

 


