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Wie wil er geen ‘subsidie’ voor een vakantie? 
In mijn vorige column heb ik het gehad over rendementen die je kunt behalen bij het toepassen van 
zonnepanelen. Je hoort vaak dat je subsidie kunt krijgen als je bijvoorbeeld zonnepanelen 
aanbrengt, maar welke subsidies zijn er en waar moet je zijn als je subsidie wilt aanvragen? 

Als particulier heb je momenteel nog de volgende subsidiemogelijkheden bij het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen: Energiescan tegen een gereduceerd tarief, Duurzaamheidslening, 
Duurzaamheidpremie en Zonnepanelensubsidie.  
Ik wil de vier mogelijkheden voor u als particulier in het kort nader toelichten; Na de vakantie 
worden in meerdere wijken/dorpen bijeenkomsten georganiseerd en energiescans aangeboden 
tegen een gereduceerd tarief. Door deze scans krijg je dan de maatregelen in beeld met de hoogste 
rendementen. Als je deze maatregelen laat uitvoeren -of je doet het zelf-, dan kun je snel geld 
(be)sparen op je energierekening. Gemakkelijker kun je niet sparen voor bijvoorbeeld een vakantie  
 
De wat grotere maatregelen kun je financieren met bijvoorbeeld een Duurzaamheidslening. Deze 
goedkope lening (3 procent onder de marktrente en minimum van 1,5 procent) kun je via je eigen 
financiële adviseur aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De maatregelen 
mogen hierbij nog niet zijn uitgevoerd. Wel heb je bij de aanvraag offertes nodig van de bedrijven 
die het werk gaan uitvoeren. Het maximale leenbedrag is € 20.000. De achterliggende gedachte is 
dat je met de gerealiseerde besparing de lening weer ruimschoots kunt aflossen. Minimaal 70 
procent moet je besteden aan energiebesparende maatregelen. Aangevuld met wat eigen 
spaargeld en je kunt de gehele woning energiezuinig maken. 
 
De Duurzaamheidpremie ontvang je bij het laten uitvoeren van isolatiemaatregelen. € 300 per 
maatregel en maximaal 2 maatregelen. Doet je buurman ook mee, dan ontvang je nog € 300 extra. 
Het maximum aan premie is in totaal € 900. Stel voor je laat samen met je buurman de spouwmuur 
isoleren, dan ontvang je € 600. Hiermee kun je ongeveer 45 m² gevel isoleren en bespaar je circa 
€ 250 per jaar aan gas. De duurzaamheidpremie kun je digitaal aanvragen via 
www.slimenergiethuis.nl of www.mijnwoningdossier.nl. Bij het na-isoleren van de spouw moet je wel 
voorzichtig zijn. Niet elke spouw is geschikt om met een isolatiemateriaal vol te blazen. Laat je goed 
adviseren door een onafhankelijk adviseur. 

 

De zonnepanelensubsidie kun je aanvragen bij www.AgentschapNL.nl als je zonnepanelen op je 
dak aanbrengt. Je ontvangt 15 procent subsidie op de kosten van de installatie met een maximum 
van € 650, arbeidskosten niet meegerekend. Wees er snel bij want het beschikbare budget is bijna 
op. Ik hoorde recent op de radio dat er veel gefraudeerd wordt met deze subsidie en er zijn mensen 
geweest die deze subsidie hebben gebruikt om op vakantie te gaan. Ethisch vind ik dit onjuist om te 
frauderen met subsidies; het is zelfs strafbaar. Echter het geld wordt je wel bijna in de schoot 
geworpen en dat in een tijd van grote bezuinigingen ….. 
Voor vragen mail: info@energieadvies-on.nl 


