
Chinees riet (schroefdaksysteem) per direct 

subsidiabel onder de ISDE 

 

KA22546 is de meldcode die hoort bij een subsidieaanvraag van uw klant wanneer u (bewezen) Chinees riet heeft 

gedekt en de subsidieaanvraag aan alle overige voorwaarden van RVO voldoet. Ja, u leest het goed, per direct is 

onder deze meldcode dus ook het (Chinese) riet zelf subsidiabel onder de ISDE regeling. 

Op 8 februari 2023 kregen wij van RVO een positief besluit op ons vermeldingsverzoek voor het Chinees riet 

schroefdaksysteem welke is gebaseerd op het BDA Agrement BAR 22-094/02/A in de ISDE maatregelenlijst. Hoewel 

de bij de vermelding behorende meldcode nog niet is opgenomen in de maatregelenlijst van RVO kan door uw 

klanten met die meldcode al wel subsidie aangevraagd worden. De meldcode is bij RVO intern reeds bekend.  

Diverse leveranciers van isolatiematerialen hadden hun producten reeds gemeld waardoor er subsidie gekregen 

kon worden als het materiaal in de maatregelenlijst van RVO stond. Er kon bij bepaalde meerlaagse folies zelfs al 

gebruik gemaakt worden van de isolatiewaarde van het riet waardoor de toe te passen folie dunner kon zijn en zelf 

niet hoefde te voldoen aan de voor subsidie vereiste minimale isolatiewaarde van 3,5. Per direct is het dus ook 

mogelijk ISDE subsidie aan te vragen wanneer het Chinees riet schroefdaksysteem wordt toegepast. 

Hoe hoog is de subsidie?  

Wanneer uw klant 2 energiebesparende maatregelen neemt bedraagt de subsidie €30,- per m² met een minimum 

van 20 en een maximum van 200 m². Is het dak gedekt met Chinees riet de enige maatregel? Dan bedraagt de 

subsidie €15,- per m². 

Voor welke situaties 

Kan er nou altijd ISDE subsidie verkregen worden als Chinees riet wordt gebruikt? Nee, RVO stelt o.a. als voorwaarde 

dat de omgevingsvergunning voor een gebouw afgegeven moet zijn voor 30 juni 2018. Dan geldt deze subsidie dus 

niet voor “nieuwbouw”. Natuurlijk kan er ook subsidie aangevraagd worden op het toepassen van een ander 

isolatiemateriaal maar nooit én op het riet én op een andere vorm van dakisolatie (bijvoorbeeld een meerlaagse 

folie) tegelijk. 



Waarom alleen Chinees riet? 

We hebben overwogen te wachten met de 

aanvraag om riet subsidiabel te maken 

totdat alle riet dezelfde Rwaarde zou 

hebben als Chinees riet. Maar omdat het 

proces om een Rwaarde te krijgen op al het 

riet erg lang duurt hebben wij besloten nu 

al voor Chinees riet een meldcode aan te 

vragen bij de RVO.  

Natuurlijk beseffen wij dat al het andere riet 

hiervoor ook in aanmerking hoort te komen 

maar dat is nu dus nog niet het geval. 

Zouden wij gewacht hebben met de 

aanvraag dan lopen alle klanten die nu wel 

Chinees riet toepassen een eventuele 

subsidie mis.  

Is riet nu een isolatiemateriaal? 

Je zou denken van wel maar dat is het nog niet. Blijkbaar voor de RVO (ook een overheidsinstantie) wel maar voor 

de belastingdienst nog niet. Een subsidieregeling is namelijk iets anders dan belastingwetgeving. Natuurlijk gaan 

we ook de belastingdienst proberen te overtuigen van het feit dat riet een isolatiemateriaal is. Dat zal echter nog 

even duren. Maar, we kunnen het feit dat RVO riet subsidieert hiervoor natuurlijk wel mooi gebruiken. Voor het 

aanbrengen van riet moet dus 21% BTW gerekend worden. Voor het aanbrengen van een isolatiemateriaal mag 9% 

BTW gerekend worden. 

Wat moet u of uw klant verder nog weten: 

• De meldcode waarmee subsidie aangevraagd kan 

worden is: KA22546. De meldcode staat nu nog niet op 

de maatregelenlijst van RVO maar komt daar z.s.m. op. 

Met de meldcode kan al wel subsidie aangevraagd 

worden (de meldcode is bij RVO bekend). 

• Deze meldcode neemt u op in de offerte en de factuur.  

• Vermeld dat er Chinees riet wordt/is toegepast en lever 

uw klant een bewijs van herkomst van het riet. Deze 

kunt u krijgen van uw riethandelaar.  

• Vermeld verder het aantal gedekte m² en vermeld op 

welke datum de werkzaamheden zijn afgerond. 

Het is de klant die de subsidie aan moet vragen, de voorwaarden moet kennen en die verantwoordelijk is voor het 

leveren van bewijsmateriaal (maar daar kunt u natuurlijk wel bij helpen). 

 

Op het moment van schrijven (21-2-2023) is het Chinees riet schroefdaksysteem, onder de bij de ISDE 

behorende voorwaarden van RVO, subsidiabel. Hoe lang dit zal gelden is onduidelijk. Het kan zijn dat 

de RVO in de toekomst de voorwaarden voor ISDE subsidie aanpast en dat daardoor Chinees riet niet 

meer subsidiabel zal zijn. Zodra wij dit vernemen zullen we u uiteraard op de hoogte brengen. 


