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Geachte relatie,

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31
december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020
23:59 uur. 

Subsidie via de ISDE vanaf 2021
Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de
regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een
warmtenet wordt uitgebreid.
Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2
isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021
hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE.

Veel gestelde vragen
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor het tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedrag?
Eigenaar en bewoners die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1
juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor het tijdelijk verhoogd
subsidiebedrag. Het aanvragen van SEEH kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur.

2. Gelden in de ISDE dezelfde verhoogde subsidiebedragen voor energiebesparende
maatregelen? 
Nee, in de SEEH zijn de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd tot en met 31 december 2020. Het
voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de
verhoging. 

3. Kan ik subsidie aanvragen voor de ISDE voor 2 energiebesparende maatregelen als ik reeds
in 2020 maatregelen heb uitgevoerd?
Ja, u kunt subsidie in de ISDE aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd
en betaald zijn in 2020. En als u nu door Corona of doordat het bedrijf dat de
energiebesparende maatregel uitvoert de maatregel pas kan uitvoeren in 2021 dan kunt u ISDE
aanvragen. Als er ISDE-subsidie wordt aangevraagd geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is
dus ook het geval indien één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald. Let
op, tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen
maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.  

4. Welke 2 uitgevoerde maatregelen komen in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in
aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is de combinatie van een warmtepomp,
zonneboiler of warmtenetaansluiting in combinatie met één de isolatiemaatregel. Samen vormt
dit het minimum van 2 maatregelen. 
Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen
de aanschaf van een duurzame warmte installatie.
 
5. Welke maatregelen komen niet meer in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
Het zeer energiezuinig pakket, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem,
waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energieadviesrapport uit
de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner. Deze specifieke maatregelen
in combinatie met minimaal 2 uitgevoerde isolerende maatregelen kunnen alleen in de SEEH
uiterlijk 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd.

6. Wanneer wordt de ISDE regeling gepubliceerd?
Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na
publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder
voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats.

7. Waarom 2 isolatiemaatregelen uitvoeren om subsidie te krijgen?
De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in
verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals  vloerisolatie en
spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor
ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook
een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de
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arbeidskosten.

Advies van RVO
Informeer nu uw klanten over bovenstaande ontwikkelingen. Wanneer uw klant klaar is met de
uitvoering attendeer hen om zo snel mogelijk en uiterlijk op 31 december 2020 de aanvraag in
te dienen om te profiteren van de tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedragen. Zo draagt u bij
om teleurstelling te voorkomen.

Mocht u geen prijs stellen op een informatiemail, dan zullen wij u van de verzendlijst
verwijderen.
Heeft u vragen over de SEEH of de verbrede ISDE? U kunt ons altijd mailen op
rvo_seeh@rvo.nl.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
drs. M.T.J (Martijn) van Horen
Teammanager
........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Slachthuisstraat 71 | 6041 CB | Roermond |
Postbus 965 | 6040 AZ | Roermond
........................................................................
M 06-48131170
martijn.vanhoren@rvo.nl
@martijnvanhoren
 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

mailto:rvo_seeh@rvo.nl
mailto:martijn.vanhoren@rvo.nl

