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Toelichting op tekst financiering particuliere woningeigenaren in KA en achterliggende 
afspraken  
 
Financiering van de verduurzaming van woningen en gebouwen1 

Om het perspectief te bieden dat de financiering van verduurzamingsmaatregelen zich via de 
besparing op de energierekening kan terugbetalen, dient er in ieder geval een breed palet aan 
aantrekkelijke, toegankelijke én verantwoorde financieringsmogelijkheden beschikbaar te zijn voor 
alle doelgroepen. Daarnaast kan verbeterde en geïntensiveerde communicatie over de 
mogelijkheden van aantrekkelijke financiering van verduurzamingsinvesteringen, met name bij 
aankoop van een woning, meer woningeigenaren aanzetten tot verduurzaming. 

 
Gebouwgebonden financiering: 

• De Rijksoverheid stelt een bepaling op voor het Burgerlijk Wetboek zodat overdraagbaarheid 
van financiering mogelijk wordt via gebouwgebonden financiering (GGF). Deze vormgeving 
(BW) moet het mogelijk maken om financierings- en ontzorgingsproducten via verschillende 
aanbieders beschikbaar te stellen aan de klant. Intentie is dat de aanpassing gereed is voor 
2022. 

• De financiële sector ontwikkelt parallel aan het wetstraject, voor 2022, een voorstel hoe 
GGF-producten kunnen worden aangeboden die ook zonder fiscale facilitering voldoende 
aantrekkelijk zijn voor woningeigenaren. 

• Partijen verkennen voor 1 juli 2019 of en onder welke voorwaarden en met in achtneming 
van zorgplichtaspecten ook vrijwillig erfpacht ingezet kan worden als extra variant van GGF.  

 
Hypothecaire financiering en woonlastenneutraliteit 

• Partijen bezien voor 1 juli 2019 of en in hoeverre de krediettoets, bij het afsluiten van een 
aanvullende hypotheek voor verduurzaming, kan worden vereenvoudigd ten behoeve van 
laagdrempeligheid, zonder dat dit tot overkreditering leidt.  

• Partijen verkennen in 2019 de ontwikkeling van een methodiek van 
woonlastenneutraliteit die leidend kan zijn bij het verstrekken van krediet ten 
behoeve van verduurzaming.  
 

Financierbaar maken van VvE’s 
• NIA/ Invest NL in oprichting, SVn, VvE Belang, NEF en Rijk verkennen verder wat, in 

aanvulling op uitbreiding van het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) en het beschikbaar 
komen van 30 jaar financiering, nodig is om marktpartijen in de toekomst aantrekkelijke 
leningen te laten aanbieden voor energiebesparing door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 
Het NEF is onder bepaalde condities bereid om te bezien of VvE’s met 6-10 appartementen 
ook voor NEF-financiering in aanmerking komen. Als dit niet mogelijk blijkt, zet SVn pilots op. 
Voor VvE’s kleiner dan 6 wordt onderzocht hoe zij een passend financieringsaanbod kunnen 
krijgen.  

 
Ontzorgingsconcepten 

• Ontzorgingsconcepten voor (particuliere) gebouweigenaren zullen op basis van de 
ervaringen en experimenten met lokale en regionale initiatieven, gecombineerd met 
verschillende vormen van (gebouwgebonden) financiering verder worden uitgewerkt. Daarbij 

                                                           
1 Deze paragraaf is overgenomen uit het Ontwerp voor een Klimaatakkoord. Uitzondering zijn de koppen die zijn toegevoegd ten behoeve 

van de leesbaarheid. 
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zal ook worden bezien welke vormen van samenwerking tussen overheden, netbeheerders, 
investeerders/financiers en energiebedrijven mogelijk zijn en vervolgens op welke wijze 
aanbestedingen kunnen worden vormgegeven om te komen tot een bundeling van vraag en 
aanbod, zodat expertise van marktpartijen (bouwbedrijven, installatiebedrijven, 
energiebedrijven) ingezet kan worden t.b.v. een voor (particuliere) gebouweigenaren 
vertrouwenwekkend ontzorgingsaanbod en kostenreductie.  
 

Financieringsproduct voor niet kunners 
• De Rijksoverheid verkent voor 1 juli 2019 samen met SVn, NHG en andere partijen welke 

woningeigenaren geen toegang hebben tot bestaande en nog te ontwikkelen 
financieringsvormen en of en op welke wijze deze woningeigenaren hierin kunnen worden 
ondersteund. 

 
Verbeterde en geïntensiveerde communicatie taxateurs, hypotheekadviseurs en makelaars 

• De partijen in de keten stimuleren kopers en woningeigenaren in een zo vroeg mogelijk 
stadium om tot verduurzaming over te gaan. Partijen streven ernaar dat woningtaxaties 
standaard worden voorzien van een beschrijving van de mogelijk te nemen 
energiebesparende maatregelen, bijbehorende investeringen, de meerwaarde van een 
onderpand na realisatie en een indicatie van de energielastenbesparing, daardoor gebruik 
makend van de te ontwikkelen standaarden. NHG zal hiervoor de samenwerking zoeken met 
de brancheorganisaties van makelaars en taxateurs, het NRVT en geldverstrekkers, en 
afstemmen met andere betrokkenen. Hierbij in acht nemend dat het niet tot onacceptabele 
prijsstijgingen voor taxaties leidt. Hypotheekadviseurs wijzen in hypotheekadviezen op de 
mogelijkheden voor financiering van verduurzamingsmaatregelen. 

 
 
Toelichting per onderdeel en onderliggende afspraken uit de werkgroep Financiering.  
 
Gebouwgebonden financiering  
 
Burgerlijk wetboek-variant  
Voor gebouwgebonden financiering (GGF) kan een bevoegdheid worden gecreëerd naar analogie van 
de kwalitatieve verplichting die bestaat in het Burgerlijk Wetboek (BW): de eigenaar kan de 
rechtstoestand van de woning zodanig wijzigen dat een voor verduurzaming afgesloten lening wordt 
verbonden met het huis. Met de bestaande figuur van de kwalitatieve verplichting (artikel 6:252 BW) 
is het slechts mogelijk af te spreken dat een bepaalde verplichting om iets te dulden of niet te doen 
ten aanzien van de woning bij verkoop zal overgaan op de nieuwe eigenaar. Het koppelen van een 
lening inclusief betalingsverplichtingen aan een woning vereist een nieuwe grondslag in het BW. Een 
nieuwe eigenaar moet immers worden verplicht de lening en bijbehorende rente en aflossing te 
betalen. Dat is een actieve verplichting die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. 

Afspraken werkgroep BW-variant 
Ondanks dat de rente niet fiscaal aftrekbaar zal zijn, is er bij marktpartijen voldoende draagvlak en 
ruimte om toch commitment te verlenen voor GGF zoals voorgesteld in het ‘Akkoord op Hoofdlijnen’. 
Hierbij geldt dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan die in de uitvoeringsagenda 
nader uitgewerkt worden: 

1. Omdat de financieringsruimte in belangrijke mate uit de bespaarde energielasten komt, hebben 
de leningnemer en de kredietverstrekker zekerheid nodig over de te realiseren energiebesparing. 
Die zekerheid moet in hoge mate gestandaardiseerd worden afgegeven aan leningnemers en aan 
de kredietverstrekkers, bijvoorbeeld in de vorm van garanties die bouwers/leveranciers geven op 
de prestaties of het functioneren van energiebesparende voorzieningen.  
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2. De met verduurzaming van de woning bespaarde energielasten dienen te gaan meewegen in de 
leennormen.  

3. De looptijd van GGF-producten dient te zijn gekoppeld aan de (gemiddelde) technische 
levensduur, afschrijvingstermijnen of de met de aanbieder overeengekomen garantieperiode van 
(een pakket van) energiebesparende voorzieningen.  

4. Efficiënte en vergaand gestandaardiseerde verleningsprocedures zijn noodzakelijk om de 
handlingkosten (relatief hoog in relatie tot de hoofdsom) tot een minimum terug te brengen.  

5. Overkreditering moet hoe dan ook worden voorkomen. Kredietverstrekkers moeten in staat zijn 
aan hun zorgplicht te voldoen. Er zal daarom altijd een kredietwaardigheidstoets moeten worden 
uitgevoerd. 

6. Er is steun nodig van de Autoriteit Financiële Markten.  
7. Een GGF-product wordt zo flexibel mogelijk vorm gegeven: de woningeigenaar die het product in 

eerste instantie afsluit, moet tussentijds optimaal kunnen aflossen. Bij verkoop moet de koper 
het product desgewenst eenvoudig kunnen integreren in de hypotheek. 

8. Een GGF-product moet qua rente en afsluitkosten voldoende aantrekkelijk zijn in vergelijking met 
de actuele hypotheekrentes. Mogelijk is een vorm van garantstelling noodzakelijk om aan die 
voorwaarde te voldoen. 

9. Om een mogelijk drukkend effect van een GGF-product op de waarde van de woning te 
voorkomen c.q. compenseren, is nodig dat de energieprestatie respectievelijk de genomen 
verduurzamingsmaatregelen meelopen in de taxatie en systematisch tot uiting komen in de 
getaxeerde waarde.  
 

Erfpachtvariant 
Binnen het huidig recht vormt erfpacht een bruikbare juridische grondslag voor GGF. Er bestaan al 
verschillende constructies waarmee door verkoop van een (gedeelte van) de grond onder de woning 
investeringen in verduurzaming van de woning mogelijk worden gemaakt. De organisatorische 
inbedding van constructies en de financiers die zich eraan hebben verbonden, maken dat er mogelijk 
een groot potentieel tot opschaling is. Tegelijkertijd hebben verschillende partijen zorgen over de 
mate waarin erfpachtconstructies verantwoord zijn voor woningeigenaren. Erfpachtconstructies zijn 
geen financieel product en staan niet onder toezicht van de AFM.2 

Het Rijk wil de verdere ontwikkeling van erfpachtconstructies faciliteren, als extra variant voor GGF 
die nu al mogelijk is. Uitgangspunt daarbij is dat ook erfpachtconstructies zoveel mogelijk moeten 
voldoen aan de kernvoorwaarden voor GGF zoals hiervoor geschetst. Daarnaast stelt het Rijk als 
specifieke voorwaarden dat: 

a.         Aanbieders een zorgplicht in acht nemen alsof erfpachtconstructies een financieel product in 
de zin van de Wet financieel toezicht zijn en aanbieders aansluiten bij de (nog te ontwikkelen) 
woonlastenbenadering. 

b. Constructies rekening houden met de noodzaak tot herinvestering bij einde levensduur van 
installaties 
 

c.         Aanbieders voldoende rekening houden met overige financiële belangen van woningeigenaren 
en constructies geen onverantwoorde risico’s met zich mee brengen (bijvoorbeeld ten aanzien van 
de vermogenspositie van de consument of de courantheid van de woning). 

d.         Regelgeving over de maximale loan-to-value in acht wordt genomen. 

                                                           
2 Afgestemde tekst BZK/ voorzitter WG 
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e.         De eigendomsrechten van woningeigenaren zijn geborgd.  

f.         De positie van de hypotheekverstrekker is geborgd. 

Bij de verkenning van deze optie moet ervan worden uitgegaan dat de erfpachtcanon (in ieder geval 
deels) niet fiscaal aftrekbaar is. Voorts is er zeer waarschijnlijk een gevolg voor de renteaftrek van de 
al lopende hypothecaire lening. Concrete modellen dienen ter beoordeling aan de Kennisgroep 
onroerende zaken van de Belastingdienst te worden voorgelegd, voordat zekerheid over de fiscale 
aftrekbaarheid kan worden gegeven. Daarnaast is helderheid nodig over de invloed van de verkoop 
van grond op de aftrekbaarheid van de bestaande box I faciliteit.  

Hypothecaire financiering en woonlastenneutraliteit 
 
De hypothecaire lening is een bestaand, veelgebruikt en vertrouwd financieringsproduct voor de 
eigen woning. De 30-jarige looptijd maakt de hypotheek geschikt voor investeringen met een lange 
terugverdientijd en levensduur.  Voor de mensen die kunnen financieren, worden de mogelijkheden 
om energiebesparende maatregelen te financieren via de (aanvullende) hypothecaire lening meer 
onder de aandacht gebracht en wordt bezien hoe de afsluitkosten van een dergelijke aanvullende 
lening kunnen worden verlaagd. 
 
Daarnaast verkennen partijen de ontwikkeling van een methodiek van woonlastenneutraliteit die 
leidend kan zijn bij het verstrekken van de diverse vormen van krediet ten behoeve van 
verduurzaming. Gestreefd wordt naar een logische harmonisatie van de leenregels voor de diverse 
instrumenten. Voorwaarde voor de ontwikkeling van een dergelijke methodiek is de beschikbaarheid 
van gevalideerde data over de energiebesparing van specifieke of een pakket van energiebesparende 
maatregelen, beschikbaar te stellen via het te ontwikkelen online platform.   
 
Afspraken werkgroep 

1. De Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet biedt nu al diverse mogelijkheden voor extra 
leenruimte in de hypotheek voor energiebesparende maatregelen en zeer energiezuinige 
woningen. Banken wordt gevraagd om klanten voor wie dit van toepassing is, op deze 
mogelijkheden te attenderen. 

2. Daarnaast verkennen partijen de ontwikkeling van een methodiek van 
woonlastenneutraliteit die leidend kan zijn bij het verstrekken van krediet ten behoeve van 
verduurzaming. Voorwaarde voor de ontwikkeling van een dergelijke methodiek is de 
beschikbaarheid van gevalideerde data over de energiebesparing van specifieke of een 
pakket van energiebesparende maatregelen, beschikbaar te stellen via het te ontwikkelen 
online platform. 

3. Markpartijen, NHG, AFM, BZK en FIN verkennen of en hoe bij ophoging van de hypotheek 
van een bestaande klant ten behoeve van verduurzaming de krediettoets kan worden 
vereenvoudigd, zonder dat dit tot overcreditering leidt.  

4. BZK en FIN vragen NHG te verkennen of er mogelijkheden zijn om het NHG product te 
verbeteren, zodat financiering voor energiebesparende maatregelen goedkoper wordt. 

 
Financierbaar maken van VvE’s 
 
Voor verduurzaming van de bestaande woningbouw is het van belang dat alle woningeigenaren 
voldoende middelen worden aangereikt om in verduurzamingsmaatregelen te investeren. Voor die 
situaties waar Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) het initiatief nemen om te verduurzamen en daar 
financiering voor nodig hebben, willen geldverstrekkers graag een passende financiering bieden. 
Partijen signaleren echter significante knelpunten die de financierbaarheid van VvE’s ernstig 
beperken. 
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Eén van de knelpunten is dat VvE’s voor verduurzamingsmaatregelen slechts gebruik kunnen maken 
van energiebespaarleningen uit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) of lokale 
duurzaamheidsleningen met een maximale looptijd van 15 jaar. Voor VvE’s zijn geen leningen met 
een looptijd van 30 jaar beschikbaar, wat wel nodig is om tegen acceptabele lasten (dat wil zeggen: 
zoveel mogelijk woonlastenneutraal3) een vergaande verduurzaming te realiseren. Banken bieden nu 
geen leningen aan met een dergelijke lange looptijd en financieren niet rechtstreeks aan VvE’s, 
vanwege: 

o afwezigheid van hypothecair onderpand (VvE die de lening aangaat is geen eigenaar 
van het appartementsrecht), 

o onbekendheid met VvE’s en verduurzaming appartementencomplexen, 
o hoge handlingkosten, 
o onzekerheid over techniek en prestaties, 
o onduidelijkheid over de reikwijdte van de zorgplicht t.a.v. VvE’s, 
o hoge solvabiliteitsbeslagen, 
o complexiteit in besluitvorming bij VvE’s is voor banken een belemmerende factor. 

 
Afspraken werkgroep 
Voor de opschaling en de transitie naar een marktfinanciering wordt de volgende route ingezet: 

1. Vernieuwing en uitbreiding Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) 
Inmiddels is overeengekomen het NEF te continueren en 40 miljoen euro rijksbijdrage aan 
het NEF toe te voegen. Deze rijksbijdrage (opvang first loss), tezamen met de inmiddels 
teruggevloeide rente en aflossing, maakt het mogelijk extra vreemd vermogen 
(bankfinanciering) aan te trekken en daarmee het bedrag aan uitstaande leningen uit te 
breiden tot een omvang van 600 miljoen (NEF II). Het voornemen van het NEF is om met 
ingang van 2019 ook 30-jarige leningen te gaan verstrekken aan VvE’s voor vergaande 
verduurzamingspakketten (Nul op de meter en zeer energiezuinig pakket). De nieuwe 
fondsomvang geeft voorlopig voldoende ruimte om aan de vraag van VvE’s te kunnen 
voldoen. Vervolgens kan (fase III), zo nodig met inzet van risicodragend kapitaal van Invest-
NL (second loss), het fonds eind 2019/begin 2020 uitgebreid worden tot 1 miljard euro aan 
leningen. Een zodanige uitbreiding biedt de mogelijkheid meer ervaring op te doen met 
financiering van VvE’s, ook voor integrale verduurzamingsaanpakken, en ook meer zicht 
(empirie) te krijgen op de daadwerkelijke risico’s van renovaties in de eerste - en dat zijn de 
belangrijkste – jaren.  

2. Waarborgfonds als structurele marktoplossing  
Uitbreiding van het NEF is een goede tussenoplossing. Maar de opgave is te groot: de 
volledige verduurzaming van VvE-complexen vergt vele miljarden en vergaande blijvende 
overheidsbetrokkenheid in de financiering is niet wenselijk. Op langere termijn is er het 
streven en de noodzaak dat er meer marktwerking met een gelijk speelveld ontstaat. Het 
verzamelen en delen van data door het NEF en de mogelijkheid voor banken in de komende 
jaren om ‘mee te lopen’ met het NEF, waardoor bij de banken meer kennis over en comfort 
bij VvE-financiering ontstaat, kan helpen bij de transitie naar financiering van de 
energietransitie bij VvE’s door marktpartijen. Meer schaal in combinatie met 
kostenbeperking biedt mogelijkheden om de rol van rijksbijdragen (met hun rentedrukkend 
effect) af te bouwen. Zo ontstaat een volwassen markt.  
Om rente-risico opslagen te vermijden, kan een met premies gevoed waarborgfonds van 
betekenis zijn. Dit kan ook een bestaand waarborgfonds zijn. In de komende jaren zal 
moeten blijken of de premie-gefinancierde waarborg nog een in omvang gelimiteerde 

                                                           
3 Uitgangspunt is woonlastenneutraliteit (“niet meer dan nu”) maar als de VvE onvoldoende gereserveerd heeft voor groot onderhoud 

waardoor feitelijk de servicekosten te laag zijn, zou daarvoor eerst gecorrigeerd moeten worden (“niet meer dan anders”)  
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publieke achtervang behoeft en of hier financiële ruimte voor beschikbaar is.  Het 
waarborgfonds kan comfort bieden in: 

a. Het afdekken van het risico op wanbetaling door borging van de maandelijkse rente- 
en aflossingstermijn 

b. Het creëren van duidelijkheid en zekerheid over het solvabiliteitsbeslag bij financiële 
instellingen (gezien het gebrek aan onderpand) en daarmee een rentedrukkend 
effect realiserend 

c. Het borgen van een handelswijze bij financiers waarmee de zorgplicht voldoende is 
ingevuld 

d. Het uitbouwen van een kennisfunctie (data, analyses, standaarddocumentatie, 
richtlijnen)      

3. Partijen nemen initiatief en dragen bij met kennis, data en ervaring voor de verdere 
opschaling en de overgang naar een marktfinanciering.  

 
Uitwerking voorwaarden 30-jarige lening marktpartijen 
 
Een VvE die voor 30-jarige financiering in aanmerking wil komen, moet volgens de werkgroep een 
visie met een plan hebben van de aanbieder dat de:  

a) te leveren prestatie bevat;  
b) kosten van de ingreep;  
c) onderhoudsfrequentie;  
d) vervangingsmomenten;  
e) kosten gemoeid met onderhoud en vervanging,  
f) prestatieniveaus van de aanbieding (zgn. blauwe tabel).  

Dit zal zijn vertaling moeten krijgen in een MJOP (meerjarig onderhoudsplan) met een financiële en 
energetische doorrekening van de effecten van de ingreep voor de bewoners.  
 
Overige aandachtspunten VvE’s 
In de eerstkomende jaren is zeker nog subsidie nodig ten behoeve van procesbegeleiding en 
kostprijsverlaging van de verduurzamingsmaatregelen. Aandachtspunt is ook dat de beschikbare 
subsidies voor gemengde complexen (koop/huur) niet goed op elkaar aansluiten. Dat was het geval 
met de (inmiddels uitgeputte) STEP voor de sociale huursector en de SEEH voor de koopsector. Ook is 
aandacht nodig voor de vereenvoudiging van wet- en regelgeving ten aanzien van VvE’s: generieke 
regels en uniformering van besluitvormingsvereisten (w.o. splitsingsakte), specifiek voor gemengde 
complexen met grooteigenaren/verhuurders.  

Kleine VvE’s: 6-10 leden en <6 leden 
Voor kleine VvE’s zijn nu landelijk geen leningen beschikbaar, ook niet bij het NEF. Zij kunnen minder 
goed mee in de energietransitie als alle eigenaren in de VvE apart moeten lenen. SVn voert het 
Duurzaamheidsfonds voor kleine VvE’s uit in Den Haag. De leningen zijn bedoeld voor VvE’s met 
minder dan 10 appartementen.  
 
Afspraken werkgroep: 

1. Het NEF is onder bepaalde condities bereid om te bezien of VvE’s met 6-10 
appartementen ook voor NEF-financiering in aanmerking komen. Als dit niet mogelijk 
blijkt, zet SVn pilots op. 

2. Voor VvE’s kleiner dan 6 wordt onderzocht hoe zij een passend financieringsaanbod 
kunnen krijgen [met daarbij het voorbehoud van het Rijk voor financiële dekking].  
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Ontzorgingsconcepten 
 
Vergaande ontzorging is een noodzakelijke voorwaarde om woningeigenaren tot een positieve 
investeringsbeslissing te brengen om hun woning te verduurzamen en toe te leiden naar het 
beschikbare palet aan financieringsinstrumenten. Op lokaal en regionaal niveau worden al 
verschillende initiatieven ontplooid en ontzorgingsconcepten in de praktijk gebracht, onder meer in 
het kader van de Citydeal Deventer Woningabonnement. Mede als onderdeel van de proeftuinen 
aardgasvrije wijken worden de verschillende ontzorgingsconcepten verder uitgewerkt en in de 
praktijk gebracht. Ervaringen worden gebundeld en er wordt bezien welke concepten in aanmerking 
komen voor verdere opschaling. Daarbij wordt bezien welke vormen van samenwerking tussen 
overheden, netbeheerders, investeerders/financiers en energiebedrijven mogelijk zijn en welke 
koppeling gemaakt kan worden tussen het aanbod van energiebedrijven en installateurs en de 
financieringsinstrumenten. Door partijen wordt ook bezien op welke wijze aanbestedingen kunnen 
worden vormgegeven, om te komen tot een bundeling van vraag en aanbod, zodat expertise van 
bouwbedrijven, installatiebedrijven en energiebedrijven ingezet kan worden t.b.v. een voor 
(particuliere) gebouweigenaren vertrouwenwekkend ontzorgingsaanbod en kostenreductie. 
 
 
Financieringsproduct voor niet kunners 
Uitgangspunt is dat de energietransitie voor iedereen financierbaar en betaalbaar moet worden, ook 
voor lage inkomensgroepen. Op dit moment is dat nog niet zo. Huishoudens met een te laag 
inkomen, tijdelijk geen inkomen of met schulden kunnen veelal geen lening of andere vorm van 
financiering krijgen. Een specifieke groep is het segment van bewoners dat nu al in energiearmoede 
leeft. Deze mensen wonen doorgaans in woningen met de slechtste energieprestaties en hebben 
toch een relatief lage energierekening omdat zij simpelweg het energiegebruik moeten reduceren 
door (te) koude instelling van de ruimteverwarming en gering gebruik van huishoudelijke apparatuur. 
Voor deze doelgroep zullen naast een goede financieringsconstructie (zoals ontwikkeld en 
beschikbaar voor de overige doelgroepen) mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Het Rijk 
verkent samen met SVn, NHG en andere partijen welke woningeigenaren geen toegang hebben tot 
bestaande en nog te ontwikkelen financieringsvormen en of en op welke wijze deze 
woningeigenaren anderszins kunnen worden ondersteund. 
 
 
Verbeterde en geïntensiveerde communicatie van taxateurs, hypotheekadviseurs en makelaars 
De koop van een woning is een geschikt moment voor verduurzaming. De partijen in de keten 
stimuleren kopers en woningeigenaren in een zo vroeg mogelijk stadium om tot verduurzaming over 
te gaan. Partijen zetten zich er voor in dat woningtaxaties standaard worden voorzien van een 
bepaling van energiebesparende maatregelen, bijbehorende investeringen, de meerwaarde van een 
onderpand na realisatie en een indicatie van de energielastenbesparing, daardoor gebruik makend 
van de te ontwikkelen standaarden. NHG zal hiervoor de samenwerking zoeken met de 
brancheorganisaties van makelaars en taxateurs, het NRVT en geldverstrekkers, en afstemmen met 
andere betrokkenen. Hypotheekadviseurs wijzen in hypotheekadviezen op de mogelijkheden voor 
financiering van verduurzamingsmaatregelen. Bij het in praktijk brengen van de bovenstaande 
initiatieven dient in acht te worden genomen dat dergelijke maatregelen niet tot onacceptabele 
prijsstijgingen van deze producten leiden. Partijen zullen daartoe transparantie betrachten en 
proportionaliteit toepassen bij de facturering van de extra diensten die zij leveren.4  
 
                                                           
4 NRVT en NVM zijn niet akkoord met de tekst van deze alinea. 
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Afspraken werkgroep 
1. Partijen worden gestimuleerd om bij elke nieuwe woningpresentatie inzichtelijk te maken 

welke energiebesparende maatregelen reeds getroffen zijn en welke maatregelen 
redelijkerwijs getroffen zouden dienen te worden. Daarnaast is het belangrijk om te kijken 
hoe de woningkoper het taxatierapport met de energiebesparende voorzieningen optimaal 
kan benutten, zodat de koper vaker op het mutatiemoment overgaat tot verduurzaming. 

2. De in 2018 verplicht vastgestelde bijlage voor taxatierapporten ‘Energiebesparende 
voorzieningen’ worden als standaard onderdeel geïntegreerd in het model 2019 
taxatierapport door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).  

3. NHG zal in samenwerking met de brancheorganisaties van makelaars en taxateurs, het NRVT, 
geldverstrekkers en andere betrokkenen een nieuwe standaard ontwikkelen en een 
marktstandaard stellen.  

4. NRVT/ marktpartijen gaan instrumentarium maken voor het geven van concrete 
gestandaardiseerde energiebesparingsadviezen per woning gebruik van het te ontwikkelen 
platform [zie hoofdtekst arrangementen]  

5. Bij het adviesgesprek over hypotheken wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om 
verduurzaming te financieren. 
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TEKSTEN DIE NIET MEER TERUGKOMEN: 
 
Deze punten staan niet in de hoofdtekst, hebben geen betrekking op de werkgroep 
financiering of zijn witte vlekken 
 
Ondanks alle voorgestelde maatregelen blijft er een restopgave met betrekking tot de financiering 
van particuliere woningeigenaren. Het betreft de volgende onderwerpen: 

1. Algehele visie op gebiedsontwikkeling/ probleemwijken  
De vraag is of het voor ieder type woning in ieder gebied loont om nog te investeren in 
duurzaamheidsmaatregelen als het onderpand dat eigenlijk niet waard is? Hoe gaan we hier 
mee om in het kader van een bredere visie op ruilverkaveling/ gebiedsontwikkeling en dus 
ook mogelijk het onttrekken van woningen – op termijn – uit het woningbestand en hoe dan 
om te gaan met bewoners?  

2. Gemengd bezit  
Er zal een onrendabele top resteren, met name daar waar corporaties hele schillen om 
woningen heen zetten en naar Nul op de meter (NOM) streven op korte termijn. De vraag is 
welke instrumenten dan nodig zijn: subsidie, inponding door de corporatie, ruimere 
bevoegdheden voor de corporatie ten aanzien van steun aan particulieren vanuit de 
corporaties (iom de Autoriteit WoningCorporaties), rentesubsidie (renteloze leningen via 
BNG bv etc. Er zijn een aantal voorstellen opgesomd maar vrijwel al deze maatregelen liggen 
buiten de scope van de werkgroep Financieren Particuliere Woningen.  

 

Onderstaande tekst over kunners is verwijderd omdat deze niet in de hoofdtekst zit. 
Financieringsproduct voor ‘niet kunners’ en kleine VvE’s – zit wel in de hoofdtekst (niet kunners 
oude tekst energiearmoede; kleine vve’s bij vve paragraaf) 
SVn is gevraagd maatwerk te ontwikkelen voor diegenen die ‘niet kunnen’ maar wel ‘moeten’. SVn is 
hiertoe bereid als de marktpartijen SVn een dergelijke rol ‘laten’.  Om te voorkomen dat ‘niet-
kunners’ achterblijven in de energietransitie en een collectieve aanpak belemmeren, wordt het 
volgende voorgesteld: Introductie van een (mede) door het Rijk gefinancierde landelijke 
Maatwerklening. SVn wil deze landelijke regeling aanbieden in proeftuinen en in gemeenten waar 
collectieve aanpakken worden geïnitieerd. Hierbij geldt een voorbehoud van het Rijk voor financiële 
dekking. Het beheer van een rijksfonds kan worden getenderd. 
 
Navolgende tekst over aanvullende, mede door het rijk gefinancierde maatregelen via SVn/NEF 
voor kunners, is niet overgenomen door de Tafel en daarom verwijderd. Tekst over niet kunners 
blijft wel staan. 
 
Inleiding 
SVn is gevraagd als katalysator te fungeren voor de energietransitie daar waar de markt nog 
onvoldoende beweging op gang brengt en anderzijds maatwerk te ontwikkelen voor diegenen die 
‘niet kunnen’ maar wel ‘moeten’. Bij de verdere invulling van die voortrekkersrol met voorstellen tot 
versnelling en verbreding ligt de focus op het behalen van de klimaatdoelstelling en versnelling van 
het realiseren van deze opgave. SVn is hiertoe bereid als de marktpartijen SVn een dergelijke rol 
‘laten’. Afspraken met de commerciële partijen (NVB en VFN) kunnen bijdragen aan een beheerste 
overgang naar marktwerking. 
 
Kunners 
Voorstellen om een grotere groep ‘kunners’ te verleiden tot investeringen in verduurzaming: 

1. Rijksfinanciering ten behoeve van een rentekorting op de huidige NEF-propositie uitgaande 
van het huidige budgettaire kader. 
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2. Introductie van een Consumptief Verduurzamingskrediet met een langere looptijd dan 
huidige looptijden (van max. 15 jaar naar max. 30 jaar) bij voorkeur binnen NEF. E.e.a. 
gerelateerd aan investeringsbedragen 

3. Introductie van een landelijke Verzilverlening (>75 jaar) voor ouderen met overwaarde die 
willen verduurzamen. Hiervoor zal een rijksfinanciering worden gevraagd maar geldt ook een 
voorbehoud van het Rijk voor financiële dekking. 

 

Platforms voor bewoners en gebouweigenaren komen in de tekst van GO aan bod bij 
arrangementen. 
 
Ontzorgingsloket/ -platform  
Verbeterde platforms voor energiebesparing, financiering en ontzorging  
Om particulieren en VvE’s optimaal te informeren en wegwijs te maken in de transitie wordt 
toegewerkt naar het uitbreiden en uniformeren van bestaande digitale loketten waarbij voor alle 
bewonersprofielen (type onderpand, leeftijdscategorieën, inkomens- en BKR situatie) en 
investeringsprofielen waar het gaat om VvE’s, inzicht wordt geboden in duurzame maatregelen en 
bijbehorende energiebesparing, financierings-, subsidie- en installatiemogelijkheden. De loketten 
baseren zich op één landelijke database, namelijk de RVO energiebesparingsverkenner. Voor 
particuliere bewoners heeft MilieuCentraal (op basis van dezelfde gegevens) de webtool 
www.verbeterjehuis.nl ontwikkeld. Voor VVE’s heeft Stroomversnelling een financiele Quickscan 
ontwikkeld als onderdeel van de handreiking voor VVE’s en wordt nu het woontransitiemodel voor 
financiële transparantie van impact van NOM-Ready (spijtvrij naar aardgasvrij en energieneutraal) 
aanbod uitontwikkeld. 
 

Gebouweigenaren worden nu al ontzorgd bij het verduurzamen van hun woning door de bestaande 
energieloketten in gemeenten. De meeste energieloketten bieden digitale rekentools, 
handelingsperspectief en verwijzingen naar installateurs (met reviews door klanten). Daarnaast zijn 
taxateurs per 1 april 2018 verplicht om - indien er al concreet sprake is van het treffen van 
energiebesparende maatregelen - bij hun taxaties een uitdraai van een besparingsadvies uit de 
verkenner op te nemen in hun taxatie. Voorts is de taxateur per 1 april 2018 ook verplicht om altijd 
de ‘Bijlage energiebesparende voorzieningen’ aan het taxatierapport toe te voegen. Deze kanalen 
vormen een goede en objectieve basis voor het verbeteren van digitale loketten. 
 
Naast informatie voor bewoners en eigenaren is het nodig dat er een genormeerde besparing kan 
worden gevalideerd waar de financieringsketen op aan kan sluiten (x bouwjaar, x bouwtype, x 
duurzame maatregel, x m² leidt tot x besparing per maand bij y investering). Output is dan 
investering, besparing per maand en levensduur van de maatregelen. De 
energiebesparingsverkenner rekent met gemiddeld gedrag. Dit dient vergelijkbaar te zijn met de 
totstandkoming van bedragen uit de financieringslasttabellen (tbv de Regeling hypothecair krediet) 
van het NIBUD.   
 

RVO energiebesparingsverkenner 
Aan de energiebesparingsverkenner van RVO ligt een database ten grondslag waarmee inzicht wordt 
geboden in de effecten van energiebesparende maatregelen op de energetische kwaliteit van de 
woning, en de bijbehorende kosten van de maatregel ten opzichte van de besparing op de 
energiekosten. Berekening vindt plaats op basis van de gecertificeerde berekeningsmethodes. Het 
startpunt wordt gevormd door gestandaardiseerde, woninggebonden uitgangspunten op basis van 
bouwjaar, woningtype, type installaties en gemiddeld bewonersgedrag. De resultaten zijn dan ook 
indicatief.  

https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/
http://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.energielinq.nl/document/handreiking-voor-begeleiding-van-vves-naar-nul-op-de-meter/
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Voorstel voor afspraken 

Systematiek 

a) De bestaande Energiebesparingsverkenner wordt verder door ontwikkeld in consultatie met 
(markt)partijen. De wens is dat de energiebesparingsverkenner zoveel mogelijk aansluit bij 
de realiteit, o.a. door meer mogelijkheden te bieden om de specifieke situatie van de woning 
in te voeren aan de hand van gebruikersprofielen. 

b) Daarnaast worden de uitkomsten van de verkenner periodiek getoetst aan kostenkengetallen 
uit de markt en gemeten besparingen. Hiertoe vraagt RVO een klankbordgroep van 
leveranciers, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere gebruikers om periodiek 
nieuwe input te geven voor kostenkengetallen en energiebesparingsopbrengsten. 

c) De verkenner zal mogelijkheden bieden om kosten en besparingen van bepaalde 
‘verduurzamingspakketten’ in kaart te brengen, waaronder een in te voeren 
normering/standaard van de energieprestatie van de woning. De verbeterde tool zal per 1 
januari 2020 gereed zijn. 
 

Doelgroepen 

d) Financieringsmogelijkheden sluiten aan op de ‘verduurzamingspakketten’ die voort komen 
uit de energiebesparingsverkenner (waaronder het behalen van de norm voor 
energieprestatie van de woning het aardgasvrij maken van woningen dan wel NOM 
renovatie). 

e) Financiers zullen aangeven welke vorm de informatie uit de energiebesparingsverkenner 
(met name over investering, besparing (in kWh en m2) en levensduur) moet hebben, zodat 
deze aan kan sluiten bij het Hypotheken Data Netwerk (HDN).  

f) Voor bewoners rekent de verkenner met gemiddeld gedrag (voor bewonersprofielen), zodat 
de informatie relevant is bij mutatie van een woning, onafhankelijk van het gedrag van 
eerdere bewoners.  

g) Voor VvE’s komt een aparte ontsluiting van de informatie, in overleg met VVE-belang. 
 

Ontzorging 

h) Partijen spreken af om bestaande tools voor digitaal bespaaradvies uit te breiden en te 
uniformeren. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid staan hierbij centraal en bij voorkeur 
wordt uitgegaan van één landelijke database, namelijk de RVO energiebesparingsverkenner.  

i) Daarnaast wordt afgesproken energieloketten aan te laten sluiten bij alle bestaande 
financieringsmogelijkheden, inclusief nog te ontwikkelen gebouwgebonden financiering.  
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