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Subsidie isolatie 

December 2022: Landelijke subsidie isolatie (ISDE) nu beschikbaar! 

U bent van plan om uw huis te isoleren? Maak dan zeker gebruik van de landelijke subsidie isolatie. 

Dat scheelt veel in de kosten. Op deze pagina leest u meer over de eisen aan de subsidie isolatie, hoe 

u deze kunt opvragen en hoeveel euro’s u terug kunt krijgen.  

 

Subsidie isolatie woning: wat zijn de voorwaarden van het RVO? 

• Deze isolatie subsidie (ISDE) is bestemd voor particuliere woningeigenaren. U bent dus de 

eigenaar van de woning en u woont er ook zelf. U heeft de woning dus niet verhuurd. Deze 

subsidie isoleren is niet voor VvE’s, daar is namelijk weer een andere subsidieregeling voor. 

• De subsidie isoleren is van toepassing wanneer u minimaal twee isolerende maatregelen 

neemt, dus bijvoorbeeld vloerisolatie en spouwmuurisolatie.  

• Er moet gekozen worden voor goede isolatie. Voor elke maatregel wordt een 

minimale isolatiewaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Type isolatie                                              

Spouwmuurisolatie 

Min RD-Waarde 

1,1 

Vloerisolatie 3,5 

Bodemisolatie 3,5 

Gevelisolatie 3,5 
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U kunt alleen subsidie krijgen voor het isoleren van een bestaande woning. De subsidie isolatie is dus 

niet geldig voor een nieuwbouwwoning. Ook is hij niet geldig voor bijvoorbeeld een nieuwe 

aanbouw. 

Voor elke maatregel is er een minimum oppervlak dat u moet laten isoleren. U leest                          

hieronder meer over. 

Type isolatie                                    

Spouwmuurisolatie 

Min M² 

10 

Vloerisolatie 20 

Bodemisolatie 20 

Dakisolatie 20 

• U mag meerdere keren een subsidie aanvragen voor dezelfde woning. Wel moet het 

natuurlijk gaan om andere maatregelen. Dus gaat u dit jaar bijvoorbeeld de houten vloer en 

het dak, volgend jaar de muren isoleren en nieuw dubbel glas laten plaatsen? U kunt dan dit 

jaar subsidie aanvragen voor de vloer en het dak, volgend jaar voor de muren en het glas. 

• U wilt de isolatie graag zelf aanbrengen? Helaas komt u dan niet in aanmerking voor de 

isolatie subsidie. De werkzaamheden zullen uitgevoerd moeten zijn door een erkend 

isolatiebedrijf. 

Enkele isolatiemaatregel subsidie 

Vanaf 2023 is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor één isolatiemaatregel! 

Deze maatregel moet wel na 2 april 2022 gerealiseerd zijn. U krijgt in dit geval tot wel 15% van uw 

kosten terug in de vorm van een subsidie. Wanneer u een tweede verduurzamingsmaatregel neemt, 

krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten terug in de vorm van een subsidie. Voor meer 

informatie over de ISDE wijzigingen kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. 

Tijdens het invullen van de subsidie aanvraag dien je ook meldcodes aan te geven.  
Hierbij de meldcodes van onze gebruikte materialen.  
Spouwmuurisolatie: KA18135 
Bodemisolatie: 

- Trio insulation chips  KA 18779 
- Trio insulation pearls KA 18839 

 
Subsidie isoleren: hoeveel per M²? 

De subsidie isoleren wordt berekend aan de hand van de m2. U krijgt dus subsidie per vierkante 

meter. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de isolatiemaatregel. Hieronder de bedragen op 

een rijtje: 

Type isolatie 

Spouwmuurisolatie 

Subsidie per M² 

€ 4,00 

Vloerisolatie € 5,50 

Bodemisolatie € 3,00 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2022
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Is er ook er ook maximum aan de subsidie of is deze onbegrensd? 

De subsidie is niet onbegrensd. Per maatregel is er een maximum ingesteld. Dit gebeurt op basis van 

de m2. Naast een maximum is er ook een minimum aantal m2. In de afbeelding hieronder leest u 

hiermee over. 

Type isolatie  

Spouwmuurisolatie 

Min M² 

10 

Max M² 

170 

Vloerisolatie 20 130 

Bodemisolatie 20 130 

Hoe kunt u de subsidie isolatie aanvragen? 

U kunt de subsidie isolatie aanvragen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit betekent dus dat de 

energiebesparende maatregelen zijn gedaan en betaald. Pas daarna kunt u de subsidie isolatie 

aanvraag in dienen. 

Waar en hoe vraagt u de subsidie isolatie aan? 

U kan de subsidie isolatie aanvragen via de website van de rijksoverheid (RVO): www.rvo.nl. Hiervoor 

heeft u uw DigiD gegevens nodig. De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de voorwaarden, het 

is belangrijk dit vooraf goed te checken! De subsidie aanvraag zal binnen 12 maanden na uitvoering 

en betaling ingediend moeten worden. 

Wat heeft u nodig om de subsidie isolatie aan te kunnen vragen? 

Bij het aanbrengen van de subsidie moet u invullen voor welke isolatiemaatregelen u subsidie 

aanvraagt. Daarnaast zullen de volgende gegevens meegestuurd moeten worden: 

• De factuur met de volgende gegevens: uw naam, adres, uitvoeringsdatum, isolatiebedrijf, 

beschrijving van de isolatiemaatregelen (product, naam fabrikant, dikte isolatiemateriaal en 

isolatiewaarde) en de hoeveelheid m2. 

• Er zal een meldcode ingevuld moeten worden van het product. Deze meldcode is te vinden 

op de website van het RVO . 

• Foto’s tijdens de isolatiewerkzaamheden. Deze zijn namelijk de bewijslast. 

Maakt het nog uit welk isolatiemateriaal er gebruikt wordt voor uw huis? 

De subsidie voor isolatie wordt alleen uitgekeerd als de isolatiematerialen voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. Dit is per maatregel verschillend. Een belangrijke eis is de Rd-waarde. Deze geeft aan 

hoe goed de isolatie isoleert. Hoe hoger de waarde, hoe beter.  
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Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt of de isolatie wel voldoet aan de voorwaarden voor de isolatie 

subsidie. Wij kunnen u hierover direct meer vertellen. 

 

 

 

Als u zowel vloerisolatie als bodemisolatie neemt: kunt u dan op beide maatregelen subsidie 

krijgen? 

Soms wordt er wel eens gekozen voor zowel vloerisolatie als bodemisolatie. Vaak wanneer de 

kruipruimte erg vochtig is, worden er bijvoorbeeld isolatiechips aangebracht. Kiest u 

voorcombinatie? Dan komt u alleen in aanmerking voor het bedrag van bodemisolatie. Deze 

combinatie van bodem- en vloerisolatie wordt gezien als 1 maatregel. 

 

Waar moet u op letten bij de subsidie voor vloerisolatie? 

Wanneer u kiest voor een vloerisolatie met isolatieschuim (PUR) dan is het belangrijk dat het schuim 

vrij is van CFK’s. Deze zijn namelijk te belastend voor het milieu.  

Is de subsidie te combineren met andere subsidies? 

U heeft geen recht op de ISDE-subsidie als u al een andere subsidie voor dezelfde isolatiemaatregel 

heeft ontvangen. Wordt die andere subsidie verstrekt door een gemeente of provincie? Dan mag dit 

WEL als uw ISDE-subsidie niet ingediend is voor 21 april 2021. 

Hoe weet u of er in uw gemeente ook een isolatiesubsidie is? 

Veel gemeentes belonen het aanbrengen van isolatie eveneens met subsidies. Het is zeker de moeite 

waard te informeren naar de mogelijkheden en of u hiervoor ook in aanmerking komt. Dat drukt 

behoorlijk de investeringskosten. In de energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien of er in gemeente of 

provincie een extra subsidie aanwezig is. 


