
Maatwerkadvies en 
(mogelijke) subsidies 
Hoe wordt het Maatwerkadvies 
door de overheid ondersteund? 
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Maatwerkadvies komt terug bij Utiliteitsbouw:

› Bij het integrale energieadvies voor de subsidieregeling DuMaVa. Bij de 
DuMaVa regeling wordt in bijlage 3, lid A.1 verwezen naar het 
Maatwerkadvies.

› EIA code 210000
De EIA regeling kent de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen op te geven 
voor het verbeteren van de bestaande bedrijfsgebouwen, code 210000 
Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]. In 2022 verwijst 
de EIA tekst nog naar het oude maatwerkadvies op basis EPA-U ISSO 
75.2 methode 2014 versie 2018 (Energieprestatie Advies 
Utiliteitsgebouwen, maatwerkadvies). Als het nieuwe maatwerkadvies 
gelanceerd wordt dan zal RVO (EIA) dit proberen zou snel mogelijk in de 
regeling te verwerken. Uiterlijk per 01-01-2024 wordt dan verwezen naar 
het nieuwe Maatwerkadvies.
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Maatwerkadvies komt terug bij Utiliteitsbouw:

› Erkende maatregelen
Bij het doorrekenen van de TVT om aan te tonen dat een 
maatregel een TVT heeft > 5 jaar in een specifieke bedrijfssituatie.

› Doorrekenen vermelde maatregelen op Energielabel.
Vermelde maatregelen op het Energielabel hoeven niet te worden 
uitgevoerd indien de TVT > 10 jaar. 
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Maatwerkadvies komt terug bij Woningbouw:

› Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen 
(SVOH)
voor een energieadvies (alleen in combinatie met het uitvoeren van 
2 of meer maatregelen);
Artikel 7. Energieadvies: Een energieadvies is een op of na 1 juli 
2021 door een EPA-adviseur opgesteld rapport.
Als het Maatwerkadvies operationeel is, dan wordt de eisen 
aangepast, zodat ook het nieuwe maatwerkadvies gebruikt kan 
worden.

› Subsidieregeling SEEH VVE tot eind 2022. Daarna wordt de SEEH 
de subsidieregeling SVVE.
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Overige stimulansen

› Aanbevolen bij Standaard voor woningisolatie

› Aanbevolen bij Energielabel C voor kantoren

› Rekenmethode MWA NTA8800 wordt gebruikt voor diverse 
beleidsdoeleinden

› Verwijzen naar maatwerkadvies bij overige / toekomstige 
instrumenten
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Toekomst: EPBD IV en EED
Labelen en herlabelen gebouwvoorraad

› Berekening Energielabels en herberekenen Energielabels na 
maatregelen.

› Eindnorm voor gebouwen.

› EPBD IV: Minimum Energy Performance Scheme, uitfaseren
gebouwen met slechte energielabels en performance.

› EED art.6: 3% publieke gebouwen oppervlakte per jaar renoveren 
naar BENG 2 niveau (Energielabel A++ / A+++) + energieadvies 
om dit te bereiken.
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Toekomst: EBPD IV Renovatiepaspoort gebouw

› Huidig Energielabel

› Voorstel voor renovatie richting nZEB en ZEB (2050) niveau of 
uitfaseren gebouw.

› Nieuw energielabel

› Verwacht energiegebruik 

› Reductie CO2 door maatregelen

› Financiële begroting

8


