
 

Wil je overheidssubsidie aanvragen voor isolatie maatregelen?  
We hebben wat tips en een stappenplan voor je op een rij gezet. 
 
>> Overheidsregels wijzigen nogal eens. Ga op overheidssite na, wat actueel is.  
>> Google “Overheid Isolatiesubsidie”.  Kies uit de vele antwoorden, de site van overheid. 

        
>> Lees voor je gaat aanschaffen de geldende regeling. Zie RVO.nl  

 
 
Regels voor 2022 in het kort: 

- Er zijn twee trajecten 
o Voor ‘eigen huis’ eigenaren 
o ( Voor VVE’s verenigingen van eigenaren, o.a. appartementen gebouwen) 

- Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de eigen woning, die tevens hoofdverblijf 
is 
LET OP: Naam aanvrager, (uitvoerings)adres, datum en isolatiecode moeten op 
factuur staan 

- Per april 2022 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor maar 1 
uitgevoerde maatregel (je krijgt dan 15%. Bij 2 of meer maatregelen 30%). 

- Subsidie is alleen te krijgen:  
o Bij gelijktijdige indiening van 2 of meer projecten, uitgevoerd in hetzelfde 

kalenderjaar 
o Bijv. vloerisolatie + glas. Per onderwerp / adres éénmalig subsidie. Dus 

één keer glas! 
o Uitgevoerd binnen bestaande ‘thermische schil’ 
o Door erkend bouwbedrijf. Geen subsidie voor zelfklussers! 
o Per onderwerp eisen / criteria: zoals min / max oppervlak en 

isolatiekwaliteit 
Vraag uitvoerder vooraf of aan overheids-isolatiesubsidie-criteria 
voldaan wordt 

o Subsidieaanvraag indienen binnen 12 maanden na eerste uitvoering, en 
mits betaald. 

- LET OP: Maak foto’s voor en tijdens realisatie waarmee uitvoering aangetoond 
wordt. 

 
Voorbereiding aanvraag van subsidie 

- Via een stap-voor-stap proces op overheids-website. Inlog via DIGID 
- Controleer dat op factuur vermeld is  

o Uitvoerend bedrijf en Kamer van Koophandel nummer 
o Naam subsidieaanvrager en woonadres waar maatregelen uitgevoerd is 



 

o Meldcode. Alleen subsidie voor meldcodes van lijst 
- Zet prints / foto’s klaar van facturen en van betaalbewijzen (van bankwebsite / 

dagafschrift) 
- De eerste keer moet op DIGID-site ‘loket’-formulier ingevuld worden. 
- Aanvraag kan in stappen ingevuld worden. Sla VAAK tussentijds op !  
- Na invulling / ondertekening volgt aanvraagverslag in mailbox 

 
Invoeren op website vraagt ongeveer een uur. Controleer dat juiste bestanden geupload 
zijn. 
Klik op de juiste knoppen, anders verlaat je de site (veel wordt automatisch tussentijds 
opgeslagen). 
Meer dan één bijlage?  Die kunnen ook via ‘overig’ toegevoegd worden. 
 
Toch nog vragen of onduidelijkheden voorafgaand aan het aanvragen van de subsidie 
of bij het aanschaffen van isolatiemaatregelen? 
 
Loop eens binnen bij het iedere 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.15-14.00 uur. 
Je kunt ook een afspraak daarvoor maken via: 
www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe  
 
Iedere vrijdagmiddag kun je zonder afspraak binnenlopen in het EnergieBespaarCafé in 
het EnergieHuis van 14.00-17.00 uur. 
De energieambassadeurs denken graag en voor niets met je mee. 
 

http://www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe

