Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum],
nr. …, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met
het toevoegen van advisering over oplaadpunten bij verenigingen als subsidiabele
activiteit
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste lid, van de Kaderwet overige BZKsubsidies en de artikelen 6, vierde en zevende lid, 11, eerste en tweede lid en 14 van het
Kaderbesluit BZK-subsidies;
Besluit:
Artikel I
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde een begripsbepaling toegevoegd,
luidende:
Oplaadpunt: oplaadpunt als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve
brandstoffen, inclusief de bijbehorende kabels;.
B
Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2. Doel van de subsidie
Deze regeling heeft tot doel energiebesparing en het realiseren van oplaadpunten te stimuleren in
bestaande koopwoningen van eigenaar-bewoners en gebouwen van verenigingen van eigenaars,
woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan een of meer leden eigenaar-bewoner zijn.
C
In artikel 3 wordt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met
zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:
4. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 3, geldt een subsidieplafond
van € 900.000.
D
Het opschrift van paragraaf 1 komt te luiden:
Paragraaf 1. Energieadvies of mjop en procesbegeleiding
E
Het opschrift van paragraaf 2 komt te luiden:
Paragraaf 2. Energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende
maatregelen en zeer energiezuinig pakket
F
Na artikel 12 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:
Paragraaf 3. Advisering over oplaadpunten
Artikel 12a. Activiteiten en voorwaarden: advisering over oplaadpunten

1. De minister kan aan een vereniging subsidie verstrekken voor advisering door een bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven adviseur over de realisatie van één of meer oplaadpunten op de
parkeergelegenheid van het gebouw of groep van gebouwen waarvoor die vereniging is opgericht
en waarin zich ten minste één koopwoning bevindt.
2. De advisering, bedoeld in het eerste lid, omhelst in ieder geval het opstellen van een schriftelijk
advies dat tenminste bevat:
a. een meerjarige prognose van de laadbehoefte van de vereniging;
b. een aanbeveling voor de borging van de brandveiligheid, als de parkeergelegenheid is gelegen
in een gebouw;
c. een aanbeveling voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en
de gebruikers van de oplaadpunten; en
d. een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten.
3. Subsidie op grond van het eerste lid wordt slechts eenmaal per gebouw of groep van gebouwen
verstrekt.
4. Een subsidie kan worden verstrekt voor advisering waarbij het schriftelijk advies is opgesteld na
1 oktober 2021.
Artikel 12b. Aanvraag: advisering over oplaadpunten
1. Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 12a kan worden ingediend van 24 januari
2022 tot en met 30 september 2023.
2. De aanvraag bevat:
a. het schriftelijke advies, bedoeld in artikel 12a, tweede lid;
b. een factuur van de adviseur en een betalingsbewijs van de vereniging;
c. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van de adviseur; en
d. indien niet alle leden van de vereniging eigenaar-bewoners zijn: een verklaring waaruit blijkt
dat die leden niet meer subsidie ontvangen dan is toegestaan op basis van de deminimisverordening.
3. Een aanvraag wordt ingediend na afronding van het schriftelijk advies, bedoeld in artikel 12a,
tweede lid.
4. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch
beschikbaar gesteld formulier.
G
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift van het artikel komt te luiden:
Artikel 17. Maximale subsidie
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De subsidie voor een vereniging als bedoeld in artikel 12a bedraagt ten hoogste 75 procent van
kosten voor de advisering, met een maximum van € 1.500.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

