
 

 

ISDE 2021 

Uitbreidingen ISDE 2021: 

 Energiebesparende maatregelen (isolatie) voor eigenaar-bewoners 

 Aansluiting warmtenet voor eigenaar-bewoners 

 Centrale aansluiting warmtenet voor VvE’s met koopwoningen 

Te subsidiëren maatregelen ISDE 2021: 

Duurzame energieproductie: 

 Warmtepomp 

 Zonneboiler 
Warmtenet aansluiting: 

 Warmtenet aansluiting 
Energiebesparing (isolatie): 

 Dakisolatie (dak, zolder- of vlieringvloer) 

 Gevelisolatie 

 Glas-, kozijnpanelen- of deurisolatie 

 Spouwmuurisolatie 

 Vloer- of bodemisolatie 
 
2 Maatregeleneis 

 Voor isolatie geldt nog steeds de eis van minimaal 2 maatregelen.  

 Een combinatie van één isolatiemaatregel met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting 
op het warmtenet geldt ook als 2 maatregelen.   

 Warmtepompen, zonneboilers en aansluiting warmtenet komen ook los als 1 maatregel voor 
subsidie in aanmerking 

 Aanvraag moet ingediend worden binnen 12 maanden na uitvoering van de eerste maatregel 
 
Minimale oppervlakte eis en maximale subsidiabele oppervlakte 

 Per maatregel geldt een minimale oppervlakte eis. Voor glas, kozijnpanelen en deuren is die 
10 m2.   

 Die minimale oppervlakte eis kan ook behaald worden met een combinatie van 8 m2 glas en 2 
m2 isolerende deuren bijvoorbeeld. 

 Subsidie is bedoeld voor het vervangen van glas, kozijnpanelen of deuren in de bestaande 
thermische schil. Aanbouw komt net als in de SEEH niet in aanmerking 

 Daarnaast geldt een maximale subsidiabele oppervlakte: Voor glas, kozijnpanelen en deuren 
is die 45 m2. Uiteraard mag er meer oppervlakte geïsoleerd worden, maar de subsidie wordt 
dan afgetopt op 45 m2. 

 
6 categorieën die binnen glas, kozijnpanelen en deurisolatie voor subsidie in aanmerking 
komen: 

Categorie Bedrag per m2 

Triple glas + nieuw isolerend kozijn* €  100 

Nieuwe isolerende deur Ud  max 1,0 €  100 

Kozijnpanelen i.c.m. triple glas + nieuw isolerend kozijn* 

(kozijnpanelen met U waarde van max 0,7) 

€    75 

HR++ glas €    35 

Nieuwe isolerende deur Ud  max 1,5 €    35 

Kozijnpanelen i.c.m. HR++ glas in kozijnen 
(kozijnpanelen met een U waarde van max 1,2) 

€    15 

* De nieuwe isolerende kozijnen hebben een u waarde van max 1,5 
 
Meldcodelijst met materialen 

 Isolatiemaatregelen kunnen door leveranciers en fabrikanten gemeld worden voor de 
meldcodelijst 

 Goedgekeurde materialen moeten voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 

 Leverancier/fabrikant levert bewijslast aan in de vorm van een prestatieverklaring (DoP) of 
kwaliteitsverklaring conform eisen Bouwbesluit 



 

 

 Op de meldcodelijst komen de goedgekeurde materialen te staan.  

 Bij een aanvraag kunnen de meldcodes opgegeven worden. De materialen zijn al aan de 
voorkant goedgekeurd en we weten dan ze voldoen aan de maximale u waarde of minimale 
Rd waarde. 

 
Informatieverplichtingen bij de subsidieaanvraag 

 Betaalbewijs 

 Gespecificeerde factuur van uitvoerder: 
- Bouwbedrijf die de werkzaamheden heeft uitgevoerd 
- NAW-gegevens van de eigenaar-bewoners 
- Adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
- Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden 
- Naam, het type, merk, dikte en indien beschikbaar de meldcode, van het soort 

isolatiemateriaal dat gebruikt is 
- Plaats en bijhorende oppervlakte die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd is 

 Foto per isolatiemaatregel tijdens de uitvoering, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, 
en dikte van het isolatiemateriaal. 

 Kozijnstaat bij triple glas en kozijnpanelen icm nieuw isolerend kozijn: 
- Merk, type van het kozijn en bijbehorend frame 
- Netto afmetingen van het glas of de kozijnpanelen 

 
De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een bouwbedrijf. 
 
De nieuwe ISDE-regeling heeft lange looptijd tot minimaal 1-1-2031. 
 
 
 
 
 
 
 


