Subsidieregelingen voor particulieren - Een overzicht
van BENG!-Energieambassadeur Pieter Nap (oktober 2018)

Opmerking vooraf: de regelingen kunnen wijzigen! Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.

Subsidieregelingen en overige financiële tegemoetkomingen voor particulieren:
1. Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie (ISDE)
2. Teruggave BTW op zonnepanelen
3. Lage BTW-tarief op arbeidsloon
4. Nationaal Energiebespaarfonds

1. De Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie (ISDE) in het kort:
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan een tegemoetkoming worden verkregen in
de aanschafkosten van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het te
ontvangen bedrag is afhankelijk van het gekozen apparaat. Om de gedachten te bepalen de volgende
bedragen:
 Zonneboiler: € 500 - € 1000, Warmtepompboiler € 500, Ventilatie warmtepomp € 1.500, Lucht-water warmtepomp € 1.600 - € 2.000
 Grondwater-water warmtepomp € 2.500 - € 3.000, Pelletkachel € 500,Bovenstaande bedragen geven slechts een richting aan. Voor meer gedetailleerde gegevens zie de
RVO apparatenlijsten waarop per fabrikant en type het te ontvangen subsidiebedrag staat vermeld.
De regeling werkt als volgt:
Uiterlijk binnen 6 maanden na installatie van het apparaat moet een subsidieaanvraag worden
ingediend. Binnen 8 weken volgt de beslissing en één week daarna de uitbetaling. Het apparaat moet
door een deskundige installateur zijn geïnstalleerd.
Er kan voor meerder apparaten een subsidieaanvraag worden ingediend (voor elk apparaat een
aparte aanvraag).
Voor meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzameenergie/voor-welke-apparaten

2. BTW terugvragen zonnepanelen voor particulieren
De betaalde BTW op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Dit kan
zelfs met terugwerkende kracht ook als voor 20 juni 2013 de panelen zijn gekocht. Voor de BTW op
de teruglevering van stroom aan het energiebedrijf wordt, door de belastingdienst, een forfaitair
bedrag van ca € 20,- per geïnstalleerde 1.000 Wp in mindering gebracht.
Voorbeeld: heeft de installatie een vermogen van 2.900 Wp dan moet aan de belastingdienst €60,worden afgedragen. Deze betaling is in de meeste gevallen éénmalig.
Voor meer informatie: www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl

3. Lage BTW-tarief arbeidsloon
Het arbeidsloon voor isolatiewerkzaamheden valt onder het lage btw-tarief van 6 procent (regeling
btw-verlaging). Op 1 januari 2019 gaat dit tarief waarschijnlijk omhoog naar 9 procent.

4. Nationaal Energiebespaarfonds
Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kan voor het nemen van energiebesparende maatregelen een
lening worden aangevraagd. Dit kan zowel voor isolatie- als voor installatietechnische maatregelen.
Het te lenen bedrag varieert van € 2.500,- tot € 25.000,-. Het is een annuïteitenlening d.w.z. dat de
lening gedurende de looptijd wordt afgelost.




Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening 10 jaar.
Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van 10 of 15 jaar.

De rente is afhankelijk van de looptijd en bedraagt momenteel 1.9 % voor een looptijd van 7 jaar,
2,3% voor een looptijd van 10 jaar en 2,7% voor een looptijd van 15 jaar. Gedurende de looptijd is de
rente vast. De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar (zie www.belastingdienst.nl).
De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog
rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen,
zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag),
installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren,
vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog rendementsketels.
Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden
meegenomen.
Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 75% van de lening gebruikt mag worden. De
andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen.
De overheid propageert deze leningen onder het motto: het mes snijdt van twee kanten; een lagere
energierekening en verhoging van de woningwaarde door een beter energielabel.
meer informatie via https://www.energiebespaarlening.nl/

We hopen dat u geholpen bent met deze informatie. Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen?
Stuur een bericht naar info@beng2030.nl.

