
Stroom 1: financiering verduurzaming thuis
Hoe financieren we particulieren uit windfondsen zodat iedereen mee kan doen?

17 november 2022 - 13.30 – 14.45 uur

Slimme Stappen Energie A16 is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.



Financiering verduurzaming thuis

Moderator: Martijn Messing

Lessen Energie A16 door Joris van der Geest (Participatiefonds Wind A16)

Financieringsmogelijkheden particulieren door Ben Boekraad (SVN)

Vertaling financiële regelingen Breda door Coen Vos (gemeente Breda)

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) door Bram de Deugd (gemeente Wijk bij Duurstede)
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Hoe financieren we particulieren uit windfondsen zodat iedereen mee kan doen?



Lessen Energie A16 
Joris van der Geest – Participatiefonds Wind A16



Energiea16.nl

Opbrengst Wind A16 (deels) bestemd voor verduurzaming woningen in A16 zone

- De 28 windturbines van Energie A16 zijn bijna operationeel

- Participatiefonds Wind A16 beheert 25% van de aandelen

- Rendement bestemd voor de lokale energietransitie 

- Lokaal bepaalt de bestemming

- In alle gemeenten is gekozen voor (onder meer) financiering van 

verduurzaming van woonhuizen. 

Opbrengst windparken voor verduurzaming woningen 

Middelen zijn er. Doelstelling is helder. Maar kunnen en mogen we financieren?



Energiea16.nl

Maandelijkse besparing energienota voor dekking financieringslasten + netto voordeel bewoner.

Vb: Verduurzamingspakket aardgasvrij ready (isolatie en ventilatie): EUR 19.000

Vb: Verduurzamingspakket aardgasvrij (inc. warmtepomp en zonnepanelen): EUR 34.000

De baten van verduurzaming

(Financieringslasten in EUR / jaar bij EUR 19,000 investering)

15 25 30

2% 1.479         973            848            

3% 1.592         1.091         969            

5% 1.831         1.348         1.236         

(Financieringslasten in EUR / jaar bij EUR 34,000 investering)

15 25 30

2% 2.646         1.741         1.518         

3% 2.848         1.953         1.735         

5% 3.276         2.412         2.212         

Beparing (EUR) en met e-prijzen

2021 2022 2023

Aardgasvrij ready 680              2.413           1.400      

Beparing (EUR) en met e-prijzen

2021 2022 2023

Aardgasvrij 1.800           6.286           3.600      



Energiea16.nl

Regelgeving bedoeld om consument te beschermen vormt obstakel om hem te helpen

Twee vormen: 

Operationele lease: langjarige servicevergoeding in ruil voor investering.

- Obstakel: recht van consument om maandelijks op te zeggen (+ natrekking)

- En: AFM kan het alsnog als financiering beschouwen (Financial Lease)

- Financial Lease of langjarige lening

- Obstakel: vergunning AFM vereist met zware eisen aan uitvoeringsorganisatie.

- Zorgplicht: niet toegestaan te lenen bij onvoldoende leencapaciteit, ondanks de maandelijkse netto besparing

Risico’s / nadeel van persoonsgebonden lening of financial lease:

- Restschuld bij (gedwongen) verkoop / verhuizing. 

Financiering: de uitdagingen



Energiea16.nl

Financiering gebonden aan woning, voor iedereen beschikbaar, mits netto besparing positief is

- Concept : investering door Energie A16 in ruil voor maandelijkse betaling door bewoner voor 15 -25 jaar

- Betalingsplicht gaat automatisch naar nieuwe bewoner of eenvoudig over te dragen

- Al mogelijk voor:

- Huurders via Woningcoöperatie: heffing extra huur of servicevergoeding

- VVEs: via verhoging VVE bijdrage

- Voor bewoner / eigenaar? 

- Via Gemeente?

- Aanpassing landelijke regelgeving?

- Lastigste groep: bewoners zonder leencapaciteit, schuldsanering

- Deze groep heeft het ook het hardste nodig: dus uitdrukkelijke wens voor iedereen

Financiering: onze wens



Financieringsmogelijkheden particulieren 
Ben Boekraad – SVN



kenmerken:

Onafhankelijke stichting 
zonder winstoogmerk.

Hoog maatschappelijk
rendement.

Duurzaam financieren: 
revolverend fonds.

Funders zijn: rijk, 
provincie en/of 

gemeente, maar ook 
samenwerkingspartners



Burenregeling en bijdrage SVn:



Eisen Energie A16 aan SVn t.a.v. financieringen:

Wensen

1. Iedereen kan meedoen

2. Geen rendementseis op het 

uitgeleende geld => lage rente

3. Bijdrage aan CO2 reductie

Reactie

1. Zorgplicht SVn

2. Eigenaar van het geld bepaalt de 
rente

3. Eigenaar van het geld bepaalt de 
te stimuleren maatregelen 
(aanvrager kiest hieruit)
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Ad 1 Iedereen kan meedoen

Financieringsvormen:

• Persoonlijke lening

• Hypothecaire lening

• Verzilverlening

• Maatwerklening

• Krediet AFM toets

• Krediet AFM toets

• Overwaarde woning en 58+ geen AFM krediet toets

• Maatschappelijke noodzaak
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• Krediet toets (AFM) voor burgers kan leiden tot afwijzingen (zorgplicht)

• Financieren o.b.v. energie besparing mag (nog) niet



Ad 1 Iedereen kan meedoen

• Krediet toets (AFM) geldt niet voor:

• V.v.E.’s => vereniging wordt getoetst en niet de burger

• Kleine V.v.E.’s (t/m 7 woonapp.) kunnen NHG borging krijgen

• MKB 

• (Sport-)verenigingen, buurthuizen, etc.



Ad 1 Iedereen kan meedoen

Kleine V.v.E.’s (t/m 7 woonapp.) met NHG borging voor o.a.: verduurzaming maar ook:

Weggeroeste standleidingen  Betonrot Dragende constructies



Ad 1 Iedereen kan meedoen (vervolg)
kleine V.v.E.’s
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Ad 1 Iedereen kan meedoen (kleine V.v.E.’s)

• Lage rente => deelnemer bepaalt de rente

• Geschikt voor “alle” VvE behoefte => deelnemer bepaalt de te 
faciliteren maatregelen 

• NHG: 

• Betaalbaarheid inwoners
• Borg treedt in werking vóór de “grote problemen”

• Kastromen gaan door; verplichtingen worden nagekomen

• Geen nare verhoudingen onderling in de VvE

• Betaalzekerheid voor de geldverstrekker

• 0,6% NHG borgtochtprovisie

• 1% afsluitkosten (min. € 1.500)



Ad 2 Geen rendementseis

• Eigenaar van het geld kan de hoogte van de rente bepalen van:

• Consumptieve leningen

• Hypothecaire leningen

• Maatwerk leningen

• Zakelijke leningen

• Niet voor Verzilverlening (SVn bepaalt de rente)



Ad 3 Bijdrage aan CO2 reductie



Vertaling financiële regelingen Breda 
Coen Vos – Gemeente Breda



Citydeal Woningabonnement

Deventer, 6 februari 2017
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Hoe te financieren? – Breda -

Groene lening Kredietbank  

(consumptief)
▪ Voor mensen t/m 130% van bijstand óf 

beschadigd kredietverleden

▪ Max € 10.000, tegen 2%

▪ Doe – Het – Zelf toegestaan!

▪ Alleen als de bank niet wil financieren 

want: KB mag niet concurreren

▪ Kan in principe ook voor huurders; met 

toestemming van de huisbaas

Toekomstbestendig wonen 

Breda (hypothecair)

Verzilverlening 
• Rentepercentage 1,7%

• Leeftijd binnen 10 jaar van AOW-leeftijd

• Gezamenlijk belastbaar inkomen max € 
45.000 bruto per jaar

• Theoretische looptijd van de lening: 75 jaar

• Géén maandelijkse rente en aflossing: afbetaling 
bij verkoop woning 

• Verzilverlening + schuldrest hypotheek max 
80% WOZ-waarde 

• Financieringskosten mee financieren 

(notaris, taxatie, erkend financieel adviseur,   

afsluitkosten)

• Leenbedrag: € 2.500 - € 60.000

€ 30.000 energie     en / of  € 
30.000 levensloopbestendig



Hoe te financieren? – Breda -

Toekomstbestendig wonen Breda 

TBW-lening
• Looptijd 10 tot 20 jaar, afhankelijk van 

leenbedrag 

• Maandelijks rente en aflossing: 1,6% (10 
jr) en 1,8% (20 jr)

• Financieringskosten mee financieren 

(notaris, taxatie, erkend financieel adviseur, 

afsluitkosten)

• Leenbedrag:  € 2.500 - € 60.000

• € 30.000 energie    en / of  € 
30.000 levensloopbestendig

Maatwerklening Breda 

(voor smalle beurs)
• Lening uitsluitend als inkomen 

onvoldoende voor normale lening

• Afsluitkosten € 950,- (financierbaar)

• leenbedrag € 2.500 - € 35.000

• Financieringskosten mee 
financieren 

(notaris, taxatie, erkend financieel 

adviseur, afsluitkosten)

• Looptijd 360 maanden

• Rentevast gedurende gehele 
periode

• Minimum leeftijd 18 jaar

• 1e drie jaar géén maandlasten

• Daarna (op aanvraag) hertoets( € 
155): maandlast naar draagkracht

• Elke 3 jaar hertoets mogelijk



Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) 
Bram de Deugd – Gemeente Wijk bij Duurstede



v
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Gemeentelijke 
VerduurzamingsRegeling (GVR)



Kenmerken GVR 
• Meedoen op basis van vrijwilligheid
• 100% maatwerk binnen set van verduurzamingsmaatregelen
• Terugbetalen via gemeentelijke betasting (gedurende 30 jaar)
• Overdraagbaar bij verkoop woning: objectgebonden
• Boetevrij afbetalen mogelijk op elk moment (bijv. bij verkoop)
• Uitvoering per woning is mogelijk: hoeft niet per straat/blok
• Woonlastenneutraal
• Alle woningeigenaren kunnen meedoen* (geen BKR-toetsing)
• Gefaseerde aanpak mogelijk: eerst isoleren en zonnestroom
• Totale ontzorging + garantie



v
v

Stappenplan

• Gemeente en De Woonpas organiseren webinar/bijeenkomst
• Bewoners melden zich aan
• Uitvoeren woninginspectie
• Bewoners ontvangen aanbod bestaande uit maatregelen met maandbedrag
• Bewoners tekenen overeenkomst met De Woonpas en de gemeente
• Gemeenteraad stelt baatbelastingverordening en bekostigingsbesluit vast
• De Woonpas plant uitvoering in
• BNG Bank fund de stichting DerdengeldenGVR
• Stichting DerdengeldenGVR betaalt uitvoerders rechtstreeks
• De Woonpas doet de oplevering en coördineert de garantie



De GVR: 
Rolverdeling

• De Woonpas:
o verzorgt inpecties van de 

woningen
o berekend het aanbod
o verzorgt contractering en 

klantcontact bewoners
o coördineert uitvoering en 

garantie.

• Gemeente:
o faciliteert communicatie
o doorloopt de besluitvorming
o monitort o.b.v. gegevens GVR
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