
  

 

Tabel vergelijk subsidieregelingen voor bestaande 

schoolgebouwen 

Tabel subsidieregelingen bestaande schoolgebouwen       

versie 25 augustus 

 

 

Het stapelen van subsidies voor dezelfde maatregelen is niet mogelijk.  

Voor de maatwerkregeling zijn eerder toegekende SUVIS projecten uitgesloten.  

Voor de maatwerkregeling moet keuze voor basissubsidie of vangnetsubsidie worden gemaakt. 

Voor meer specifieke voorwaarden wordt verwezen naar de onderliggende regelingen. 

 

Maatwerkregeling ventilatie op scholen (OCW)  

Gepubliceerd 30 juni 2022: Staatscourant 2022, 17391 | Overheid.nl   

Aanvraag moet gedaan worden door bevoegd gezag (in meeste gevallen schoolbestuur) 

Ventilatie op scholen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (BZK)  

Gepubliceerd 1 juli 2022: Staatscourant 2022, 17379 | Overheid.nl    

Aanvraag moet gedaan worden door gebouweigenaar of gemachtigde 

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) 

 

Kenmerken  Vergoeding Beschikbaar 

budget 

Maatregelen Looptijd Planning 

project 

SUVIS 

Specifieke uitkering 

ventilatie in scholen 

Max. 30% van 

investeringskosten 

(afhankelijk van 

aantal leerlingen) 

€ 200 miljoen  

(in 2 tranches)  

via RVO.nl 

Specifiek voor 

verbetering 

ventilatie bestaande 

gebouwen (in combi 

met verduurzaming) 

Afgesloten 

 

Gestart uiterlijk 

31-8-2022 

Maatwerkregeling 

Basissubsidie 

 

30% van 

investeringskosten 

€ 25 miljoen  

via DUS-i.nl 

 

Vervolg op SUVIS I 

en II. 

Toekenning op 

volgorde van 

binnenkomst 

18-7-22 t/m 

31-10-22  

Gestart na  

1-6-2022 en 

uiterlijk 1-8-2023  

Afgerond uiterlijk 

1-8-2025  

Maatwerkregeling 

Vangnetsubsidie 

 

60% van 

investeringskosten 

€ 115 miljoen  

via DUS-i.nl 

 

Specifiek voor 

verbetering 

ventilatie bestaande 

gebouwen (in combi 

met verduurzaming)  

 

Toekenning op 

basis van een 

urgentieverklaring 

Ronde 1: 

18-7-22 t/m 

30-9-22  

 

Ronde 2: 

1-10-22 t/m 

31-12-22 

Ronde 3: 

1-01-23 t/m 

31-03-23  

Gestart na  

1-6-2022 en 

uiterlijk 1-8-2023  

Afgerond uiterlijk  

1-8-2025 

Ronde 3: 

Gestart uiterlijk  

1-11-2023  

Afgerond uiterlijk 

1-11-2025 

DUMAVA 

Investeringssubsidie 

duurzaam 

maatschappelijk 

vastgoed 

 

30% van 

projectkosten  

(max. 2,5 miljoen) 

50% bij 

energieadvies en 

energielabel 

€ 150 miljoen   

Bedrag niet 

alleen voor 

scholen 

via RVO.nl     

Specifiek voor 

verduurzaming 

bestaande 

gebouwen (in combi 

met ventilatie) 

3 maatregelen of 

een integraal project  

3-10-22 t/m 

31-12-23 

 

Gestart na   

3-10-2022 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17391.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/ventilatie-op-scholen
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17379.html
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/suvis
https://www.dus-i.nl/subsidies/ventilatie-op-scholen
https://www.dus-i.nl/subsidies/ventilatie-op-scholen
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

