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Inhoud   

1. Regelingen voor de huursector 
a) Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Is uitgeput, wachtlijst.

b) Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming start begin 2019).

c) Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Gesloten per 1 juli 2018.

d) Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Loopt tot 1 januari 2021.

e) Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV). Tot 1 januari 2019.

f) Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (gemengde VvE’s). o.v. tot 1 januari 2020.

g) VvE Energiebespaarlening van NEF (SVn, gemengde VvE’s).

h) Fonds Energiebesparing Huursector (FEH). Stopte per 1 juli 2018.

2. Ondersteuning aardgasvrije woningbouw 

3. Stand van zaken BENG/nieuwe bepalingsmethode 
(NTA 8800)



1b. Regeling Vermindering Verhuurderheffing 
(RVV) Verduurzaming 

Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Kajsa Ollongren, minister van BZK

Uitvoerder
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Doel
Verhuurders stimuleren tot verduurzaming van sociale huurwoningen

Budget 2019 € 78 miljoen



Over RVV Verduurzaming  

• Start op 1 januari 2019 of zo spoedig mogelijk daarna

• Gericht op verhuurders:
- van meer dan 50 sociale huurwoningen 
- die verhuurdersheffing verschuldigd zijn
- die verbeteringen in de energieprestatie van bestaande woningen realiseren

• Doel is minimaal drie EI-klassen te verbeteren

• Na verbetering moet er een EI van maximaal 1,40 zijn (label B of beter) 

• Er zijn vier categorieën en vier tarieven voor heffingsvermindering 

• Deze regeling is een fiscaal instrument

• Bij overschrijding kan budget per kwartaal op nul worden gezet
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Relatie tussen EI-stappen, heffingsvermindering en 

minimale investering verhuurder

>A++ A++ A+ A B

Naar: EI ≤0,40 EI ≤0,60 EI ≤0,80 EI ≤1,20 EI ≤1,40

Van:

A EI 0,81 ≤ 1,20 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0

B EI ,121 ≤ 1,40 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0

C EI 1,41 ≤ 1,80 € 5.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0

D EI 1,81 ≤ 2,10 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 3.000 € 0

E EI 2,11 ≤ 2,40 € 7.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 3.000

F EI 2,41 ≤ 2,70 € 7.000 € 7.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000

G EI >2,70 € 10.000 € 7.000 € 7.000 € 5.000 € 5.000

Categorie Aantal Energie-

Indexstappen

Heffingsvermindering 

per woning

Minimale investering 

verhuurder

1 9 € 10.000 € 25.000

2 7 of 8 €  7.000 €  17.500

3 5 of 6 €  5.000 €  12.500

4 3 of 4 €  3.000 €  7.500
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Voorlopige 
investerings-

verklaring

Voorgenomen 
investering

Realisatie Definitieve 
investerings-

verklaring

Vermindering 
verhuurder-

heffing

Toelichting proces RVV Verduurzaming
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1d. Investeringssubsidie Duurzame Energie 
(ISDE)

Opdrachtgever
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Eric Wiebes, minister van EZK

Uitvoerder
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Doel
Stimuleren van kleine installaties voor duurzame energieproductie

Budget 2018 € 100 miljoen



Over de ISDE

• Komt voort uit Energieakkoord 2013

• Is gemeld in Warmtevisie april 2015

• Is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, 
biomassaketels en pelletkachels (duurzame warmte)

• Moet leiden tot minder afhankelijkheid van gas

• Is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers

• Meerjarig: van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021

• Subsidiebedragen staan in apparatenlijst onder ‘Voorwaarden’ op 
www.rvo.nl/ISDE

1d. ISDE

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde


Over de ISDE (2)

• Tot 1 november 2018 zijn er ruim 23.700 aanvragen ingediend 

• Tot 1 november 2018 was de totale subsidieclaim € 75,0 miljoen

• Er zijn voorwaarden! Zoals: geldig KvK-nummer voor zakelijke gebruikers

• In 2018 mogen particulieren tot 6 maanden na installatie van het apparaat 
subsidie aanvragen 

• In 2018 moeten zakelijke aanvragers eerst subsidie aanvragen; pas daarna 
mogen ze tot aankoop overgaan 

• Aanvrager moet bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door 
een deskundige installateur 

1d. ISDE



Voorbeeldlijst warmtepompen

1d. ISDE



1e. Tijdelijke regeling stimulering huisvesting 
vergunninghouders (TRSHV)                 

Voor wie?

• Verhuurders, zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders die 
huisvesting voor vergunninghouders willen realiseren

Subsidiebudget

• Per verhuurder per jaar: maximaal € 15 miljoen

• Per vergunninghouder: maximaal € 6.250

• Totaal beschikbaar bedrag: € 87,5 miljoen

• Op 1 okt. 2018 € 23,2 miljoen gereserveerd en € 3,1 miljoen verstrekt   



1f. Subsidieregeling energiebesparing eigen 
huis (gemengde VvE’s)

1

Opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Kajsa Ollongren, minister van BZK

Uitvoerder
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Doel
Eigenaar/bewoners in staat stellen energie te besparen in hun woning.

Totaal budget € 61 miljoen



Over Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 

• De subsidieregeling:
- bestaat uit tranches met tussentijdse bijstelmogelijkheden
- loopt tot en met 31 december 2019 (o.v.)
- is bedoeld voor bestaande woningbouw

• De doelgroep ‘eigenaar/bewoners’ valt uiteen in twee groepen:
- VvE’s, woonverenigingen en woningcoöperaties
- Individuele eigenaar/bewoners (voor deze groep is de subsidie uitgeput) 

• Er is subsidie:
- voor energieadvies en eventueel een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
en/of procesbegeleiding voor verenigingen: € 2 miljoen                                  
- voor energiebesparende maatregelen voor gebouwen van verenigingen: 
€ 12 miljoen

1f. Subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis



Stand van zaken tot 5 november 2018 

1f. Subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis



Subsidie voor energieadvies 

Er is subsidie beschikbaar voor:

1. energieadvies zonder besluit tot investeren
2. energieadvies met besluit tot investeren en eventueel procesbegeleiding
3. energieadvies met MJOP en eventueel procesbegeleiding

Voor al deze adviezen geldt het volgende:

• Adviesrapport is opgesteld na 1 september 2016

• Adviesrapport wordt opgesteld door gecertificeerd bedrijf (BRL 9500, deel 2)

• Er is procesbegeleiding mogelijk door een externe adviseur (2 en 3)

• De vergadering van eigenaren besluit tot investeren of stelt een MJOP vast    
(2 en 3)

1f. Subsidieregeling 
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Maximaal subsidiebedrag

Aantal
koopwoningen 
binnen 
vereniging

Subsidie voor 
energieadvies zonder 
besluit tot investeren 
(75%)

Subsidie voor 
energieadvies met 
besluit tot investeren 
en eventueel 
procesbegeleiding 
(75%)

Subsidie voor 
energieadvies en MJOP 
en eventueel 
procesbegeleiding 
(75%)

1 of 2 woningen € 200 € 500 € 750

3 of 4 woningen € 400 € 1.000 € 1500

meer dan 4 
woningen 

€ 400 + € 80 per extra 
woning, maximum van 
€ 2.480  

€ 1.000 + € 100 per 
extra woning, 
maximum van € 3.600  

€ 1.500 + € 150 per 
extra woning, 
maximum van € 5.400  

1f. Subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis

• Het energieadvies moet aan voorwaarden voldoen
• Het energieadvies moet een algemene uitleg bevatten over 

maatregelen die nodig zijn om voor het gebouw/de gebouwen het 
niveau te bereiken van een ‘zeer energiezuinig pakket’ of een ‘Nul op 
de Meter-woning’



Uitvoeringstraject

• Krijgt iemand subsidie voor energiebesparende maatregelen?
Dan moet hij minimaal 2 maatregelen uitvoeren binnen 12 maanden na de 
beschikking

• Krijgt iemand subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen? 
Dan moet hij ook deze aanvullende maatregelen uitvoeren binnen 12 
maanden na de beschikking

• Kiest iemand voor een zeer energiezuinig pakket? 
Dan krijgt hij per woning een bonus van € 4.000                              
(binnen 24 maanden na beschikking uitvoeren)

• Energieprestatiegarantie: 
50% van de afsluitkosten (maximaal € 200 per woning)

1f. Subsidieregeling 
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Subsidiebedragen energiebesparende maatregelen

Energiebesparende 

maatregel
Kwaliteit maatregelen Minimale hoeveelheid (m2)

Subsidie  

(euro's/m2)

Etage

Spouwmuurisolatie
Minimale Rd-waarde van 

1,1 m²K/W
13 € 5

Gevelisolatie
Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
13 € 25

Dakisolatie
Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
Gehele oppervlakte € 15

Zolder- of  

vlieringvloerisolatie 

Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
Gehele oppervlakte € 5

Vloerisolatie
Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
Gehele oppervlakte € 5

Bodemisolatie
Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
Gehele oppervlakte € 4

Vloer en bodem
Minimale Rd-waarde van 

3,5 m²K/W
Gehele oppervlakte € 4

HR++-glas
Maximale U-waarde van 

1,2 W/m²K
8 € 35

Triple glas
Maximale U-waarde van 

0,8 W/m²K
8 € 45

1f. Subsidieregeling 
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Subsidiebedragen aanvullende energiebesparende maatregelen

Aanvullende energiebesparende 

maatregel

Kwaliteit maatregel Subsidie 

Isolerende deur U ≤ 2,0 € 100 /m2

Isolerende kozijnen in 

combinatie met triple glas

U ≤ 1,5 € 45 / m2 glas

Douchepijp wtw Rendement wtw minimaal 45 % € 140

Douchegoot wtw of douchebak 

wtw

Rendement wtw minimaal 45 % € 300

Nieuw aanbrengen van een CO2-

gestuurd ventilatiesysteem 

€ 800

Nieuw aanbrengen van een 

gebalanceerd ventilatiesysteem 

met wtw (evt. i.c.m. CO2-

sturing)

Rendement wtw van minimaal 90%

€ 800

Waterzijdig inregelen cv € 60

Energiedisplay of slimme 

thermostaat 

€ 100

1f. Subsidieregeling 
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Maatregel(en) geldend voor de  

gehele woning

Kwaliteit maatregelen

ISOLATIE

Dak ten minste Rc 6,5 [m2K/W]

Gevel ten minste Rc 5,0 [m2K/W]

Vloer ten minste Rc 4,0 [m2K/W] 

Glas ten hoogste U 0,8 [W/m2K]

Kozijnen en deuren in de gevel ten hoogste U 1,5 [W/m2K]

VENTILATIE

 Eerste keer aanleggen  CO2-

gestuurd ventilatiesysteem

 Eerste keer aanleggen gebalan-

ceerd ventilatiesysteem met wtw

Rendement wtw van minimaal 90%

Plus eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen (douche(bak) wtw / waterzijdig inregelen)

LUCHTDICHTHEID

Qv10-test uitvoeren en rapportage 

opmaken

Qv10 ≤ 0,4 gerealiseerd 

Zeer energiezuinig pakket

1f. Subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis



1g. VvE Energiebespaarlening van NEF (SVn)

• Laagrentende lening via de Energiebespaarlening

• Goed te combineren met Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

• 2,6% rente bij een looptijd van 10 jaar (3,0% bij 15 jaar)

• VvE moet minimaal tien wooneenheden omvatten  

• Lening heeft een omvang van minimaal € 25.000 en maximaal € 
5.000.000 (met een maximum van € 25.000 per appartementsrecht) 

• Uitzonderingen op maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn 
het zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de 
Meter (maximaal € 50.000,-).

• Meer informatie: www.energiebespaarlening.nl en/of Fiona Hamberg
van de SVn (f.hamberg@svn.nl, 06-10411750)

https://www.energiebespaarlening.nl/vve/zeer-energiezuinig-pakket/
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/nul-op-de-meter/
http://www.energiebespaarlening.nl/
mailto:f.hamberg@svn.nl


2. Ondersteuning aardgasvrije woningbouw    

• Green Deal Aardgasvrije Wijken

• Programma Aardgasvrije Wijken (‘proeftuinen’)

• Innovatietender aardgasloze wijken-woningen-gebouwen 

• Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw



3. Stand van zaken BENG / 
nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) 

• BENG = Bijna Energieneutrale Gebouwen

• Belangrijkste veranderingen m.b.t. BENG:

1   Drie BENG-indicatoren: 

- BENG 1:

in kWh/m2 gebruiksopp.jaar

- BENG 2: 

in kWh/m2 gebruiksopp.jaar

- BENG 3:

hernieuwbare energie in % 

2 Eenheid kWh/m2 per jaar

3 Hernieuwbare energie: % 



Voorgenomen BENG-eisen

Gratis webinar over BENG-eisen: https://www.onlineseminar.nl/rvo/webinar/22555/beng-/

3. BENG / NTA 8800



NTA 8800

• NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van 
gebouwen

• Geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningbouw en utiliteit

• Tijdlijn:

- 20 november 2018: publicatie en presentatie

- Kostenoptimalisatiestudie recentelijk afgerond

- 1 januari 2019: nieuwe overheidsgebouwen moeten voldoen 
aan BENG-eisen (o.b.v. NEN 7120 en wijzigingsblad A1) 

- 1 januari 2020: alle nieuwbouw in Nederland moet voldoen 
aan BENG-eisen (o.b.v. NTA 8800)

3. BENG / NTA 8800



Meer informatie

www.rvo.nl/step

www.rvo.nl/isde

www.rvo/nl/rvv

www.rvo.nl/trshv

www.rvo.nl/seeh

www.rvo.nl/beng

www.rvo.nl/energielabel

www.rvo.nl/gebouwen

https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/

Klantcontact: 088 042 42 42

http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/energielabel
http://www.rvo.nl/gebouwen
https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/
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