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Woonhuissubsidie
De subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie

 In het kort
Van 1 maart tot en met 30 april kunnen 
particuliere eigenaren van 
rijksmonumenten met woonfunctie 
jaarlijks een aanvraag 

indienen voor de woonhuissubsidie via 
het portaal van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

Subsidiabele onderhoudskosten 
Op cultureelerfgoed.nl leest u wat subsidiabel is, 
hieronder een aantal voorbeelden:

1  Dak
Dakbedekking, goten, 
hemelwaterafvoeren

2  Gevel
Metsel- en voegwerk, pleisterwerk, 
natuursteen

3  Fundering en constructie
Fundering- en grondwerk

4  Kozijnen
Ramen, deuren en glaswerk

5  Constructies
Hout- metaal- en betonwerk, 
incl. stut- en sloopwerk

6  Binneninrichting 
Monumentaal interieur;  
plafonds, trappen

7  Schilderwerk 8  Terrein en Beplanting
Monumentale groenaanleg, hekwerk

9  Overige
Adviseurs; bouwtechnisch, constructief, bouwhistorisch, kleuronderzoek

≤38% 
van de instandhoudingskosten 
van monumentale onderdelen 
wordt gesubsidieerd.

Wat heeft u nodig? 
De aanvraag dient u digitaal in en 
daarvoor heeft u Digi-D nodig.

Gespecificeerde facturen waarop 
het jaar van uitvoering van de 
werkzaamheden is vermeld.

Maak altijd foto’s van vóór en na 
de werkzaamheden.

Als de totale kosten hoger zijn 
dan € 70.000,- vraag dan voor 
de start van de werkzaamheden 
eerst een inspectierapport aan.

Voor welke eigenaren?
• Particuliere eigenaar
• NSW-aandeelhouders

 Hulpmiddelen

Samenvatting Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten

Checklist Woonhuissubsidie

Wilt u meer weten? 
Op onze website vindt u meer informatie.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
http://www.cultureelerfgoed.nl
https://www.cultureelerfgoed.nl
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/voor-wie-is-de-woonhuissubsidie-bedoeld
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/documenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/wat-heb-ik-nodig-voor-een-subsidieaanvraag
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