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Nummer Maatregel Criterium
Bouwkundig

1 Dakisolatie Rc ≥ 3,5 m2 K/W of  Rd ≥ 3,0 m2 K/W
2 Vloerisolatie Rc ≥ 3,0 m2 K/W of  Rd ≥ 2,5 m2 K/W
3 Bodemisolatie Rc ≥ 3,0 m2 K/W of  Rd ≥ 2,5 m2 K/W
4 Spouwmuurisolatie Rc of Rd  ≥ 1,5 m2 K/W 
5 Isolatie massieve muur Rc ≥ 3,0 m2 K/W of  Rd ≥ 2,5 m2 K/W
6 HR ++ glas (incl. kozijnen) U-glas ≤ 1,1 W/m2 K of spouw ≥ 15 mm 
7 Groendak Aangelegd oppervlak = minimaal 10 m2 en  

waterbergend vermogen = minimaal 25 l/m2

Installatietechnisch
8 Thuisaccu (t.b.v. opslaan van zelf opgewekte 

elektriciteit)
> 3 kWh per Li-ion-accu

9 Laagtemperatuur vloer- of wandverwarming of 
laagtemperatuur radiatoren (LTV)

Minimaal 10 m2 (bij vloer- en wandverwarming)

10 Douche-WTW (warmteterugwin-installatie) WTW via douchepijp of douchegoot
11 Ventilatie-WTW Ventilatiebox met ingebouwd warmteterugwin systeem
12 Afsluiting gasaansluiting Door netbeerder

Isolatiewaardes
In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc- en Rd-waarden vermeld. Hoe hoger de Rc-waarde hoe beter de isolatie.  
De Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit 
meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.  
Vaak is het niet goed mogelijk om de Rc waarde te bepalen. Daarom is het ook mogelijk om uit te gaan van de Rd-waarde. De 
Rd-waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. De praktijk wijst uit dat deze waardes niet heel ver uit 
elkaar liggen.

De isolatie waarde voor glas, de U-waarde, wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw 
tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Waarop subsidie?
U kunt subsidie aanvragen voor het aanschaffen van de voorzieningen en voor de kosten voor het aanbrengen/installeren van 
de voorzieningen (incl. btw).  
U kunt geen subsidies aanvragen voor doe-het-zelf maatregelen, voorzieningen die u zelf heeft aangebracht/geïnstalleerd. 

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de 
subsidieregeling.

Voor verdere uitleg over de maatregelen zie de toelichting hieronder.

  


