
             

 

ISDE subsidie voor warmtepomp of zonneboiler, 
wel of niet voor doe-het-zelvers 

 

De Groene-Energiewinkel levert al sinds 2008 zonneboilers en sinds 2018 warmtepompen aan doe-
het-zelvers, zzp-ers en installateurs. 
Van 2008 t/m 2011 was er voor zonneboilers een subsidieregeling waarbij wel eisen werden gesteld 
aan geïnstalleerde systeem maar niet aan degene die de installatie verzorgde en ook doe-het-zelvers 
kwamen daarvoor gewoon in aanmerking. 
 
In 2016 werd de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) regeling ingevoerd waarbij in eerste 
instantie ook alleen eisen aan de geïnstalleerde systeem werden gesteld.  
 
In december 2017 is er aan de ISDE regeling een extra voorwaarde toegevoegd bij artikel 4.5.17: 
 
“De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame 
energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur.” 
 
Voor zonneboilers leverde dat al direct een praktisch probleem op want er waren (en zijn) helemaal 
geen officiële opleidingen, diploma’s of erkenningen voor de installatie van zonneboilers dus wat is 
dan deskundig geïnstalleerd?  
Bij navraag bij de RVO in december 2017 werd dat ook erkend en daar zaten ze zelf ook wel mee. 
De meest voor de hand liggende installateurs hiervoor zijn de cv-installateurs maar die wisten (en 
weten) in de meeste gevallen niets van zonneboilers en warmtepompen en zijn vaak ook niet 
geïnteresseerd. Wij leveren ook complete zonneboilersystemen met een ISDE meldcode aan 
installateurs om de simpele reden dat ze bij ons een handleiding krijgen en telefonische support 
kunnen krijgen tijdens de installatie, net zoals een doe-het-zelver. Er is dan ook geen enkele door ons 
geleverde zonneboiler (sinds 2008) die niet naar behoren is gaan werken en dat garanderen wij ook. 
Wanneer een systeem ondanks telefonische support om onduidelijke redenen niet goed functioneert 
en de klant (doe-het-zelver of installateur) er niet uit komt dan zullen wij, tegen een geringe km 
vergoeding, komen kijken om uit zoeken wat er niet goed is. Wij gaan het dan niet zelf oplossen maar 
wel vertellen wat er gedaan moet worden om het systeem goed te krijgen. Dit is sinds 2008 
welgeteld één keer nodig geweest. 
 
Sinds 2018 leveren wij ook de Panasonic monobloc lucht-water warmtepompen waarvoor geen 
monteur met een f-gas certificaat voor het werken met koelmiddelen nodig is om te installeren. Deze 
zijn dan ook zeer populair bij doe-het-zelvers en bij installateurs die niet over dat certificaat 
beschikken. Bij combinaties met tapwaterboilers èn buffervaten en zeker in combinatie met een 
zonneboiler of hout- of pellet-kachel ontbreekt bij de meeste installateurs de ervaring en kennis. 
 
 



             

 

ISDE subsidie voor warmtepomp of zonneboiler, 
wel of niet voor doe-het-zelvers 

 
Wat zijn de huidige (februari 2022) voorwaarden voor het aanvragen van de ISDE subsidie voor een 
warmtepomp?  
Deze staan vermeld op de website van de RVO 
 
Gewijzigd op: 14-02-2022 (controleer zelf op www.rvo.nl of dit de laatste versie is!) 
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) geeft subsidie voor een (hybride) 
warmtepomp. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u eigenaar bent van de koopwoning en deze 
woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt. 
U ontvangt minimaal € 500 subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp 
dat u kiest. 
Let op 
U heeft recht op de hogere subsidiebedragen als u de installatie van de warmtepomp na 31 december 
2021 heeft laten uitvoeren. 
Voorwaarden 
Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie: 

• U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf 
direct na renovatie). 

• De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product. 
• U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is 

aangevraagd voor of op 30 juni 2018. 
• De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen. 
• De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen. 
• U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw 

warmtepomp. 
• U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. 

Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een 
isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen 
van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen. 

• Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? 
Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen. 

Apparatenlijst 
Controleer voordat u een aanschaf voor een (hybride) warmtepomp gaat doen eerst de Apparatenlijst 
Warmtepompen. Staat uw warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de 
warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor subsidie. 
Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de 
productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat 
uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie. 
Vanaf 3 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor warmtepompen. Dit geldt 
voor aanvragen die vanaf 3 januari zijn ingediend en waarbij de warmtepomp is geïnstalleerd op of na 
1 januari 2022. 

http://www.rvo.nl/


             

 

ISDE subsidie voor warmtepomp of zonneboiler, 
wel of niet voor doe-het-zelvers 

Wat zijn de huidige (februari 2022) voorwaarden voor het aanvragen van de ISDE subsidie voor een 
zonneboiler?  
Deze staan vermeld op de website van de RVO 
 
Gewijzigd op: 14-02-2022 (controleer zelf op www.rvo.nl of dit de laatste versie is!) 
U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen 
voor een zonneboiler. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofd-
verblijf is of direct na renovatie wordt. 
 
Voorwaarden 
Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie: 

• U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf 
direct na renovatie). 

• De zonneboiler is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product en bestaat 
uit collectoren en een boilervat. 

• U laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is 
aangevraagd voor of op 30 juni 2018. 

• De zonneboiler is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen. 
• De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen. 
• U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw 

zonneboiler. 
• U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw zonneboiler nog subsidie aanvragen. 

Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een 
isolatiemaatregel dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen 
van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen. 

• Wilt u naast de zonneboiler ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan 
kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen. 

 
Apparatenlijst 
Controleer voordat u een aanschaf voor een zonneboiler gaat doen eerst de Apparatenlijst 
Zonneboilers. Staat uw zonneboiler op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de 
zonneboiler. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor subsidie. 
Vanaf 26 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt 
voor aanvragen die vanaf 26 januari zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 
1 januari 2022. Is uw zonneboiler voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 
2021. 
Staat uw zonneboiler niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de 
productbeschrijving en technische documentatie van uw zonneboiler mee. Het risico is dan wel dat bij 
controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht 
op subsidie. 

http://www.rvo.nl/


             

 

ISDE subsidie voor warmtepomp of zonneboiler, 
wel of niet voor doe-het-zelvers 

Wat betekent dat nu concreet als u een warmtepomp of zonneboiler wilt (laten) installeren? 
Voor de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning is het vrijwel onmogelijk om een 
installateur te vinden en ook voor een warmtepomp zal dat niet meevallen. Bovendien worden de 
kosten natuurlijk veel hoger als u de installatie geheel wilt laten doen. 
U mag als doe-het-zelver niet de gehele installatie zelf doen als u ISDE subsidie wilt aanvragen maar 
dat wil natuurlijk niet zeggen dat u niet een aantal werkzaamheden zelf zou kunnen doen. De 
plaatsing van de zonnecollectoren, warmtepomp, boilers en/of buffervaten en het leggen van de 
leidingen kunt u natuurlijk alvast zelf doen want daar gaat veruit het meeste tijd (kosten!) in zitten. 
Voor de eindmontage, vullen, ontluchten en inbedrijfstellen en configureren heeft u echter een 
factuur en een betaalbewijs van een “bouwinstallatiebedrijf” nodig om aan de eisen voor de ISDE te 
voldoen maar ook daar valt vaak wel iets over af te spreken. 
 

Wat is een “bouwinstallatiebedrijf” eigenlijk? 
Volgens de RVO is dat een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een 
Standaard Bedrijfsindeling (SBI code, bestaat uit 4 of 5 cijfers) voor “Bouwinstallatie”. Dat zijn alle 
bedrijven die staan ingeschreven met een SBI code die begint met 43.2 met daaronder de 
subcategorieën: 
43.21  Elektrotechnische bouwinstallatie 
43.22  Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en 
   luchtbehandelingsapparatuur 
43.22.1 Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair 
43.22.2 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 
43.29  Overige bouwinstallatie 
De laatste “Overige bouwinstallatie” omvat o.a.: - installatie, reparatie en onderhoud van liften, 
roltrappen en bliksemafleiding; hekwerken en traliewerken; - aanbrengen van isolatiemateriaal tegen 
warmte, geluid of trillingen, van isolatiemateriaal aan buizen, leidingen, ketels e.d.; 
verlichtingssystemen, scoringsborden e.d. in stadions e.a. sportaccommodaties; schermdoeken, 
verduisteringsinstallaties in tuinderskassen; benzineservicestations; stalinrichtingen. 
 
Of een bedrijf ooit een warmtepomp of zonneboiler heeft geïnstalleerd en daar verstand van heeft is  
blijkbaar niet van belang. 
 

Bedrijven die onder een andere SBI code staan ingeschreven maar ook dit soort werkzaamheden 
willen gaan verrichten kunnen heel gemakkelijk en kosteloos een van deze SBI codes aan hun 
inschrijving laten toevoegen bij de KvK. Daar zijn verder geen eisen aan verbonden. 
Mocht u een bedrijf willen inschakelen om te helpen bij de installatie om daarna ISDE subsidie te 
kunnen aanvragen dan moet u vooraf controleren of ze met de juiste SBI code staan ingeschreven, 
vraag om een recent kopie van een uittreksel van de KvK om zeker te zijn. U kunt dat natuurlijk ook 
zelf opvragen op www.kvk.nl. 
 

 


