Versie 17 maart 2017
Meest gestelde vragen over de Waardevermeerderingsregeling 2017
1. Wat is het doel van de waardevermeerderingsregeling?
Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. De subsidie
kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende en –opwekkende
maatregelen.
2. Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Maandagochtend 3 april, om 9:00 uur gaat het subsidieloket open. Vanaf dat moment kunt u
een aanvraag indienen.
3. Waar kan ik een aanvraag indienen?
Zodra de waardevermeerderingsregeling 2017 is opengesteld, kunt u uw aanvraag indienen bij
het SNN via www.snn.nl/wvm2017.
4. Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

5. Kan ik subsidie krijgen voor een maatwerkadvies over de energiemaatregelen die
interessant zijn voor mijn woning?
U kunt een deel van uw subsidie van de waardevermeerderingsregeling inzetten voor een
maatwerkadvies van een energieprestatieadviseur. Een energieprestatieadviseur is een
gecertificeerde adviseur die u adviseert over welke maatregelen u kunt aanschaffen. U kunt
hierover informatie inwinnen bij het energieloket van uw gemeente.

6. Wanneer kom ik in aanmerking voor de regeling?
U komt in aanmerking als u:
•
eigenaar bent van de woning;
•
beschikt over een schaderapport van het Centrum Veilig Wonen (CVW);
•
het schaderapport van CVW aantoont dat er sprake is van aardbevingsschade
(categorie a of b) van ten minste € 1.000,-; óf u beschikt over een uitspraak van een
rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin gesteld wordt dat de schade opgetreden
is als gevolg van aardbevingsschade (categorie a of b) van ten minste € 1.000,-;
•
de aardbevingsschade vanaf 1 januari 2016 erkend is.
7. Ik heb mijn schade bij CVW voor 1 februari 2016 gemeld, maar kon geen aanvraag
indienen, doordat de schade niet tijdig erkend was. Kom ik in aanmerking voor de
Waardevermeerderingsregeling 2017?
Ja, u komt in aanmerking. De regeling geldt namelijk voor schade die is erkend vanaf 1
januari 2016. U dient wel aan de overige voorwaarden te voldoen (zie vraag 6).
8. Ik heb al subsidie ontvangen op grond van de oude regeling, maar ik heb in 2016
opnieuw schade gehad. Kom ik in aanmerking voor de nieuwe regeling?
Nee, omdat u al subsidie heeft ontvangen op grond van de oude
waardevermeerderingsregeling. De oude regeling is gesloten per 1 juli 2016.
9. Ik heb nog niet de volledige € 4.000,- subsidie van de oude regeling ontvangen. Kan
ik in de nieuwe regeling op het resterende deel aanspraak maken?
Dat is niet mogelijk, omdat u al subsidie heeft ontvangen op grond van de oude regeling.
10. Ik heb in 2016 een woning gekocht. Kan ik gebruik maken van de
waardevermeerderingsregeling 2017?
Nee, als u de woning in 2016 heeft gekocht, kunt u geen gebruik maken van de regeling.
Tenzij na aanschaf van de woning in 2016 nieuwe schade is ontstaan aan de woning. In dat
geval kunt u wel in aanmerking komen voor de waardevermeerderingsregeling 2017. U dient
wel aan de overige voorwaarden te voldoen (zie vraag 6).
11. Ik heb een schaderapport van 2015 of ouder, maar ik had geen aanvraag ingediend
voor de oude regeling. Kom ik in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling
2017?
Nee, u komt niet in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling 2017. U voldoet
namelijk niet aan de voorwaarden (zie vraag 6).
12. Mijn woning wordt gesloopt en opnieuw gebouwd in verband met
aardbevingsschade. Kom ik in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling
2017?
Ja, u komt in aanmerking. U kunt uw subsidie inzetten voor energiebesparende of opwekkende maatregelen aan uw nieuwe woning.
13. Mijn aanvraag voor de oude regeling is afgewezen omdat ik nog niet in het bezit was
van een schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,-. Inmiddels heb ik dit
rapport ontvangen. Moet ik opnieuw een aanvraag indienen of kan mijn oude
aanvraag worden overgezet?
Uw oude aanvraag kan niet worden overgezet, u kunt opnieuw een aanvraag indienen bij het
SNN.

14. Kan ik op basis van de schade die is vastgesteld voor de VVE een subsidieaanvraag
doen?
Wanneer u een VvE een rapport heeft waarin minimaal € 1.000,- schade is erkend per
appartement, kan er per VvE-lid een aanvraag worden gedaan voor de VvE. Het bedrag van
de offerte zal worden gedeeld door het aantal deelnemende VvE’ers.
15. Wat is een energieproject?
Energieprojecten betreffen energie-initiatieven (bv. een veld met zonnepanelen of de aankoop
van een windmolen) waarin door één of meerdere begunstigden wordt geïnvesteerd. U kunt
een aanvraag doen als onderdeel van het energieproject en geeft in uw aanvraag aan dat het
om een energie-initiatief gaat. Het totaal te investeren bedrag wordt gedeeld door het aantal
deelnemers aan het energieproject met een maximale subsidie van € 4.000,- per persoon.
16. Wat is een collectieve aanvraag?
Met een collectieve aanvraag biedt het SNN u de kans om gezamenlijk met andere
begunstigden een aanvraag in te dienen. Als u allen op dezelfde dag een aanvraag indient,
worden deze door het SNN aan elkaar gekoppeld. Deze aanvragen worden op dezelfde dag
beschikt. Zo kunt u bijvoorbeeld één aannemer inhuren voor meerdere projecten waardoor u
goedkoper uit bent.
Een collectieve aanvraag werkt als volgt:
•
•
•
•

Iedere aanvrager dient zelf een aanvraag in met daarbij een bijlage waaruit blijkt met
welke begunstigden hij/zij een collectieve aanvraag indient.
Alle aanvragers dienen dezelfde dag de aanvraag in en krijgen in ruil daarvoor
dezelfde dag de beschikking toegestuurd.
Wanneer er bij 1 aanvraag iets ontbreekt, worden alle projecten uit deze collectieve
aanvraag stilgelegd, tot de aanvullende informatie is ontvangen.
Om mee te kunnen doen moet de aanvrager minimaal € 1.000, erkende schade aan
zijn/haar woning hebben.

17. Kan ik bij verkoop van mijn woning mijn (oude) aanvraag overdragen aan de nieuwe
eigenaar?
Ja, het is mogelijk uw aanvraag over te dragen bij de verkoop van een huis. Indien beide
partijen (koper en verkoper) een verklaring tekenen waarmee ze aangeven in te stemmen met
het overdragen van de aanvraag. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het SNN.
18. Kan ik subsidie aanvragen voor mijn houtkachel?
Ja, mits u voldoet aan het criterium dat de houtkachel niet alleen de ruimte verwarmt, maar
ook het cv- dan wel tapwater. We spreken dan van een HR cv- houtkachel. Deze kachels zijn
er in uitvoeringen voor in de kamer (vrijstaand of inbouw) maar ook voor in een stookruimte.
Een standaard houtkachel kan worden uitgerust met een rookgaswarmtewisselaar voor cven/of tapwaterverwarming. Dan valt hij ook onder de subsidieregeling.

Staat uw vraag hier niet tussen? Het SNN helpt u graag verder.
U kunt ons bereiken op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur
via (050) 522 4924 of stuur ons een e-mail
via waardevermeerdering@snn.eu

