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Subsidie energiebesparing VvE aanvragen

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE
Gewijzigd op: 24-11-2021
Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare
budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Dit totale
budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het
gebouw van de Verenigingen van Eigenaars (VVE).
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VVE's die energie
willen besparen in hun gebouw en de appartement(en).
Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VVE’s, woonverenigingen en
wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren)
is uitgesloten van subsidie.
U kunt subsidie aanvragen voor:
energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in
combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende
energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig
pakket'.
Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VVE’s
laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening
.

(https://www.energiebespaarlening.nl/vve/#section1)

Tip: neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek. We helpen u
graag de meest gunstige subsidievariant(en) te kiezen en u voor te bereiden op alle
vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Geef in het contactformulier
(/contactformulier-wssl?herkomst=https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve)

aan dat u een adviesgesprek

over de SEEH wil.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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Bekijk welke SEEH-varianten er zijn voor VVE's door op onderstaande afbeelding te
klikken.

(http://infographics.rvo.nl/seehvariantenvve/)

Budget SEEH voor Vereniging van Eigenaars

+

In 2021 en 2022 is er voor de SEEH voor VVE € 31,496 miljoen bechikbaar voor
het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 1 miljoen voor het
energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

^

Uitgeschreven tekst

Welke subsidiebedragen gelden er vanaf 2022?

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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De hoogte van de subsidie wordt pas bekend na de publicatie in de Staatscourant.
Deze publicatie verwachten wij eind november of begin december 2021.
De SEEH voor isolatie gaat waarschijnlijk per 1 januari 2022 omhoog. Wij
verwachten dat dit gaat gelden voor aanvragen ingediend in 2022.

Subsidie voor energieadvies

+

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste
resultaat en rendement geven? Vraag dan subsidie aan voor energieadvies. Deze
subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:
van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA);
met externe procesbegeleiding;
met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met energieadvies en
eventuele procesbegeleiding.
Vraag deze subsidie aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

› Energieadvies

(/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-

vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies)

› Energieadvies en procesbegeleiding
(/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voorenergieadvies/energieadvies-en-procesbegeleiding)

› Energieadvies met een MJOP

(/subsidie-en-

financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voorenergieadvies/energieadvies-met-een-mjop)

› Voorwaarden

(/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-

vve/subsidie-voor-energieadvies/voorwaarden)

Subsidie voor energiebesparende maatregelen en
voorwaarden

+

Wilt u met uw VvE 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren?
Dan vraagt u vooraf subsidie aan. U moet deze subsidie voor elk gebouw apart
aanvragen, voordat u de maatregelen uitvoert. De subsidie heeft 3 varianten met
bijbehorende voorwaarden, zie hieronder:

› Isolatiemaatregelen

(/subsidie-en-

› Zeer energiezuinig pakket

(/subsidie-en-

financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voor-energiebesparende-

financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-voor-energiebesparende-

maatregelen/isolatiemaatregelen)

maatregelen/zeer-energiezuinig-pakket)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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Subsidie Oplaadpuntenadvies

+

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt subsidie voor de
advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is
bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en
wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid en gaat 24 januari 2022 open.

› Subsidie Oplaadpuntenadvies SEEH VVE

oplaadpuntenadvies/subsidie-oplaadpuntenadvies-seeh-vve)

(/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-

Bereken uw subsidie

+

U berekent uw subsidie vooraf zelf met de rekentool (https://www.rvo.nl/file/rekentool-seeh-155). De
berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.
Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw pc op. De rekentool werkt niet op
een iOS-platform (Apple).

Aanvragen

+

U wilt de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verenigingen (VVE)
aanvragen. U regelt uw aanvraag online en u logt in met eHerkenning niveau 2+ of
hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.
Bekijk het aanvraagproces (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/aanvraagproces) van voorbereiden tot
aanvragen
Uw aanvraag direct regelen (https://mijn.rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-verenigingen)

Na uw aanvraag

+

Direct na uw subsidieaanvraag stuurden wij u een ontvangstbevestiging per email. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze
ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.
Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seehvve/aanvraagproces#na-uw-aanvraag)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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Naar uw aanvraag (https://mijn.rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-verenigingen)

Wet natuurbescherming
Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u
controleren of er geen beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn. Zoals
vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. Houd hier rekening mee bij
uw verbouwingsplannen. Bekijk de pagina Wet natuurbescherming (/onderwerpen/agrarischondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming)

voor meer informatie.

Wet- en regelgeving

+

Staatscourant 20 augustus 2020 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-42938.html)
Wijzigingen per 1 september 2020 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0038472/2020-09-01)
Staatscourant 1 februari 2021 (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4124.html)
Staatscourant 31 maart 2021 (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-16035.html)

SEEH voor woningeigenaren

+

De SEEH voor eigenaar én bewoner sloot op 31 december 2020. Per 4 januari 2021
is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar gekomen via de regeling
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (https://www.rvo.nl/subsidie.

en-financieringswijzer/isde)

Meer weten?

+

SEEH in de praktijk: Unieke financiering voor verduurzaming VvE Hamershof
(/actueel/praktijkverhalen/unieke-financiering-voor-verduurzaming-vve-hamershof)

Energiebesparen voor corporaties en verhuurders (/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/verduurzamen-voor-corporaties-en-verhuurders)

Energie besparen doe je nu voor VvE's (https://www.energiebesparendoejenu.nl/energie-besparen-met-je-vve/)
Nationaal Warmtefonds (https://www.energiebespaarlening.nl/)
Energiesubsidiewijzer (http://www.energiesubsidiewijzer.nl)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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Voorwaarden en producten energiedisplay of slimme thermostaat (/subsidie-enfinancieringswijzer/seeh-vve/voorwaarden-en-producten-energiedisplay-slimme-thermostaat)

Inspiratie opdoen? Lees de praktijkverhalen SEEH (https://www.rvo.nl/zoeken?
.

query=seeh&f%5B0%5D=categorie%3A21113)

Webinar: Hoe werkt de Subsidieregeling Cooperatieve Energieopwekking (SCE)
(https://www.youtube.com/watch?v=QD4ygDjbiD0)

- youtube

Infographic: Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE's. Klik hiervoor op
onderstaande afbeelding.

(http://infographics.rvo.nl/subsidievoorvve/)

Vragen over de SEEH?
Neem contact met ons op (/over-ons/contact)

In opdracht van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ook interessant voor u
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner (/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-eigenaar-enbewoner)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve
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Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) (/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/woningeigenaren)

Bent u tevreden over deze pagina?

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve

Geef uw mening
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