
Isoleren van woningen 
De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen 
ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, 
steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook 
riet geldt niet als isolatiemateriaal. 
 
Voorwaarde is dat de warmteweerstand van de scheidingsconstructie ten minste voldoet aan 
de eisen van het Bouwbesluit. Is de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder van de 
totale isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is 
deze waarde meer dan 50%? Dan vallen de gebruikte materialen onder het 19%-tarief. 

Werkzaamheden buiten de isolatie om, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatie, de 
installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 19%-tarief. Gaat u de woning 
zowel verbouwen als isoleren? Dan splitst u het werk in een deel verbouwing (19%) en een 
deel isolatie (6%). 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieve
n_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/werkzaamheden_aan_woningen/isoleren_van_woningen 

Artikel 5.3 Thermische isolatie 
Met het voorschrift wordt bereikt dat gevel, dak en beganegrondvloer van een gebruiksfunctie 
zodanig worden geïsoleerd dat warmte niet ongelimiteerd naar buiten kan weglekken. Uit 
artikel 5.5 volgt dat dit artikel niet van toepassing is op gebruiksfuncties die niet zijn bestemd 
op te worden verwarmd. Krachtens het eerste lid moet de uitwendige scheidingsconstructie 
van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte een Rc-waarde van ten minste de in 
de tabel aangegeven waarde hebben. Deze minimale Rc-waarde bedraagt altijd 3,5 m²●K/W. 
Uitzondering hierop is de woonwagen waarvoor een Rc-waarde van 2 m²●K/W geldt. 
Opgemerkt wordt dat de Rc-waarde met die inwerkingtreding van dit besluit verhoogd is van 
2,5 naar 3,5 omdat deze waarde in het algemeen kostenneutraal is en met deze waarde goed 
wordt aangesloten op epc-eis. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat bij het voldoen aan 
de epc-eis te eenzijdig op energiezuinige installaties wordt ingezet. Op grond van het tweede 
lid geldt de eis uit het eerste lid ook voor de beganegrondvloer boven een kruipruimte. Het 
derde lid houdt in dat dezelfde eis ook geldt voor een binnenwand tussen een verblijfsgebied, 
toilet- of badruimte en een onverwarmde ruimte, althans niet verwarmd voor personen 
(functieruimte, zie begripsbepalingen artikel 1.1), zoals een serre of een broeikas. Bij het 
bepalen of de binnenwand wordt zowel rekening gehouden met aansluitende 
constructieonderdelen als met positieve effecten van de aansluitende (onverwarmde) ruimte. 
Deze uitleg vloeit voort uit het begrip «inwendige scheidingsconstructie», dat onder meer 
inhoudt dat aansluitende constructiedelen worden geacht deel uit te maken van de inwendige 
scheidingsconstructie, voorzover deze van invloed zijn op het voldoen aan de eis (zie artikel 
1.1). De warmteweerstand van ramen en deuren schiet in het algemeen tekort om te voldoen 
aan de in de in het eerste tot en met derde lid gestelde eis. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor in 
kozijnen opgenomen borstweringen (panelen) of de zijwangen van een dakkapel. Op grond 
van het vierde lid mag daarom voor dit soort constructieonderdelen worden volstaan met een 
lagere isolatiewaarde, uitgedrukt in de warmtedoorgangscoëfficient met een waarde van ten 
hoogste 2.2 W/m².K. Het gaat dan om het samenstel van kozijn en glas of panelen dat moet 
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voldoen aan deze eis. Het is dus niet zo dat ook het kozijn afzonderlijk aan deze eis moet 
voldoen. Praktisch gezien betekent dit dat ramen en deuren moeten zijn voorzien van HR++ 
glas (warmtedoorgangscoëfficient met een waarde van ongeveer 1.1 W/m².K). Uit praktisch 
oogpunt is het noodzakelijk dat gedeelten van de uitwendige scheidingsconstructie niet 
hoeven te zijn geïsoleerd. Er moet immers gelegenheid zijn om bijvoorbeeld een 
ventilatierooster aan te brengen. Daarom bepaalt het vijfde lid dat een zeer beperkt gedeelte 
van de uitwendige scheidingsconstructie niet aan deze eis behoeft te voldoen. Het gaat om een 
oppervlakte die niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte (zie begripsbepalingen 
artikel 1.1) van de gebruiksfunctie. 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd5/afd5-1/art5-3 
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