
Maatregelen ter verbetering van de ventilatie 
Onderstaande maatregelen leiden op zichzelf of in combinatie met elkaar tot een verbetering van de 
ventilatie en het binnenklimaat. Voor de maatregelen in lijst 1 kunt u subsidie aanvragen. De maatregelen op 
lijst 2 komen alleen in aanmerking voor subsidie in combinatie met een maatregel uit lijst 1.
De subsidie kan worden gebruikt voor aanbrengen, vervangen, herstellen en/of schoonmaken. Systemen en 
installaties mogen CO2-gestuurd zijn. Losse CO2-meters worden niet gesubsidieerd. 
Vink aan voor welke maatregelen u subsidie aanvraagt. Sla het document op en stuur het mee in het online 
aanvraagformulier.  

Lijst 1 maatregelen binnenklimaat 
Mechanisch ventilatiesysteem  
 Aanvoeren verse lucht 
 Afvoeren gebruikte/vervuilde lucht 
 Aanvoeren en afvoeren van lucht (open systeem) 
 Balansventilatie met WTW/WTW-units 
 Balansventilatie zonder WTW (combinatie mechanische ventilatie met warmte-terugwin-systeem) 
 Luchtbehandelingskast/installatie/systeem 

Roosters 
 Verspraakroosters (roosters met akoestische demping) 
 Ventilatieroosters met terugslagklep of vlinderklep 
 Dauerlufters (gevelroosters) 

Advieskosten 
 Ventilatie algemeen 
 Bodemonderzoek 

Elektra 
 Meterkasten
 Bedrading 
 Detectiesystemen (bewegingsmelders/aanwezigheidsdetectors) 

Bouwtechnische aanpassingen 
 Gevels
 Kozijnen (o.a. extra klep/klapramen, spuiramen)
 Dak verstevigen (bijv. ten behoeve van plaatsing luchtbehandelingskasten of zonnepanelen) 
 Plafonds (bijv. verhogen ten behoeve van plaatsing luchtbehandelingskasten) 
 Wanden (bijv. verplaatsen ten behoeve van plaatsing luchtbehandelingskasten) 



Temperatuurregulatie 
 (lucht/water)warmtepomp 
 hybride-systeem met bijv. warmtepomp en cv-ketel
 Cv-ketel
 Radiators/convectors/stralingspanelen 
 Airco 

Overig 
 Gebouwbeheersysteem (GBS)
 Energieregistratie- en bewaking/monitoringssysteem
 Sloopkosten 
 Bouwmaterieel
 Lood- en/of asbestverwijdering 
 Projectmanagement 
 Vervangingskosten onderwijspersoneel (alleen wanneer daadwerkelijk wordt vervangen)  
 Arbeid 
 Kosten van ontwerp 
 Andere maatregelen binnenklimaat, namelijk 

Lijst 2 Bijbehorende energiezuinige maatregelen 
Isolatie 
 Isolatie van gevels 
 Isolatie van dak 
 Isolatie van vloeren 
 Isolatie van muren/ wanden 
 Isolatie van (lucht)kanalen, leidingen en appendages 

Beglazing 
 Isolerende dubbelglas (HR++) 
 Isolerend tripple glas (HR +++) 
 Voorzetramen 

Overig 
 Zonneboiler(s), licht toe: 
 Zonnepanelen, licht toe: 
Zonwering (o.a. screens, uitvalschermen, vaste zonwering)  
Energiezuinige verlichting 
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