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Voorwoord 
 

Energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot, verduurzaming, klimaatdoelstellingen en innovatie 

zijn de thema’s die de beleidsagenda’s van de rijksoverheid en lagere overheden beheersen. In 2013 

heeft een breed samengestelde groep instellingen en organisaties meegewerkt aan een Nationaal 

Energieakkoord. Op vier tafels is gediscussieerd en gebrainstormd over de verduurzaming van 

Nederland. 

Één van die tafels kende als domein de Gebouwde Omgeving en de deelnemers aan die tafel hebben 

zich gerealiseerd dat binnen de gebouwde omgeving VvE’s een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

de verduurzaming, maar ook dat VvE’s een bijzondere aanpak vereisen. De VvE is een juridische entiteit 

waarbij sprake is van mede-eigendom, er gelden bijzondere regels over interne en externe 

aansprakelijkheid tussen de VvE en de appartementseigenaren, er gelden bijzondere regels over 

besluitvorming etc. In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat de VvE’s speciale aandacht 

verdienen. 

In 2014 is onder voorzitterschap van VvE Belang een werkgroep samengesteld van VvE-deskundigen uit 

verschillende disciplines en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deze werkgroep heeft tot taak 

gekregen om de knelpunten en oplossingen voor VvE’s bij het nemen van energiebesparende 

maatregelen te inventariseren. De werkgroep heeft ervoor gekozen om, ondersteund door 

adviesbureau Companen, een laagdrempelig rapport te schrijven, gelardeerd met praktijkvoorbeelden.  

De knelpunten komen voort uit de eigen praktijk van de deelnemers. De oplossingen zijn in 

discussiebijeenkomsten naar voren gebracht en hebben een brainstormend karakter. Voor- en nadelen 

van de oplossingen zijn niet op een systematische wijze beoordeeld. Dit vergt een nadere uitwerking. De 

aangedragen oplossingen zijn daarom ook niet aan te merken als het officiële standpunt van de 

werkgroep als geheel of van de daarin deelnemende organisaties en bedrijven. Het is een mogelijke 

denkrichting. 

De werkgroep is wel tot drie thematische conclusies gekomen (hoofdstuk 7) die door de groep breed 

gedragen worden, maar waarover evenwel niet altijd de volledige consensus bestaat. 

We wensen u op de eerste plaats veel leesplezier met dit rapport, maar we wensen u ook inspiratie toe 

om te komen tot verduurzaming van appartementencomplexen. 

 

Juni 2015 

Kees Oomen (directeur VvE Belang) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het SER-rapport ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ 

(september 2013) is geconcludeerd dat de Verenigingen 

van Eigenaren bij verduurzaming van hun eigendom 

diverse en specifieke belemmeringen ervaren, zoals 

tijdrovende wettelijk vastgelegde besluitvormings-

procedures en onvoldoende middelen in het reservefonds 

voor planmatig onderhoud. De wisselende financiële 

positie van VvE-leden bemoeilijkt financiering uit eigen 

middelen. VvE-wetgeving en de afwezigheid van garanties 

maken de investering onaantrekkelijk voor financiers. 

 

Het bevorderen van de verduurzaming door VvE’s vergt 

een specifieke en integrale aanpak, en in het eerder 

genoemde SER-rapport is voorgesteld om een werkgroep 

in te stellen die zich over deze problematiek zou buigen. 

De werkgroep heeft de volgende taken: 

1. De knelpunten die energiebesparende maatregelen 

en/of toepassing van hernieuwbare energie voor 

VvE’s belemmeren (integraal) in kaart brengen. 

2. De oplossingen verkennen en ontwikkelen. 

3. Uiterlijk medio 2014 een aanpak implementeren die de geschetste problemen oplost. 

 

1.2 Samenstelling werkgroep 

Dit rapport is opgesteld door de ‘Werkgroep integrale aanpak wegnemen belemmeringen VvE’s – 

Energieakkoord’, waarin de volgende organisaties op ambtelijk of medewerkersniveau hebben 

geparticipeerd: 

• VvE-Belang: Kees Oomen (voorzitter) 

• SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting: Richard Luigjes en Nico van Est 

• VvE Balie Den Haag: Francien de Hoop 

• Gemeente Den Haag: Mieke Weterings 

• VNG: Eva Hillen 

• VvE’s met energie: Carolien Hoogland en Mimi Slauerhoff 

• VGM NL: René Brinkhuijsen en Ilse Kaandorp 

• Rabo-bank: Gabino Dorigo en Thomas Dekker 

• VvE Gemak: Michiel Hopman 

• Nuon: Anne Janssen 

• Uneto VNI: Harm van den Oever 

• Segon: Eric Verweij 

• QING Groep: Arno Albers 

• Klimaatverbond: Donald van den Akker 
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• De Natuur en Milieufederaties: Bert Bakker 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Michiel van Baars 

• Rijkswaterstaat: Thomas de Jong 

• Companen: Theo van der Waals (rapportage). 

 

1.3 Opzet van het rapport 

Uit een eerste inventarisatie is de Werkgroep tot de conclusie gekomen dat VvE’s bij verduurzaming 

eigenlijk in alle fasen van start tot implementatie te maken hebben met belemmeringen. Daarom is 

besloten om de rapportage te ordenen naar de volgende fasen: 

 

Fasen Beschrijving 

Fase 1: Bewustwording Fase van bewustwording met aspecten als initiatief bewoner, oriëntatie, bewustwording, 

energie-/duurzaamheidsadvies en procesbegeleiding 

Fase 2: Planuitwerking Fase waarin een integraal plan wordt uitgewerkt, bestaande uit het uitwerken van de business 

case en het verduurzamen van het MJOP 

Fase 3: Financiën Fase waarin de financiën en de financiering aan de orde komen, bestaande uit een 

inventarisatie van de eigen financiële middelen en het eventueel vinden van externe 

financiering 

Fase 4: Besluitvorming Fase van besluitvorming, uitvoering en monitoring 

 

De opzet van de rapportage is als volgt: 

• In hoofdstuk 2 worden beknopt enkele kerngegevens met betrekking tot de VvE’s gepresenteerd.  

• In hoofdstuk 3 worden de belemmeringen en oplossingen met betrekking tot fase 1: Besluitvorming 

beschreven. 

• In hoofdstuk 4 worden de belemmeringen en oplossingen met betrekking tot fase 2: Planuitwerking 

beschreven. 

• In hoofdstuk 5 worden de belemmeringen en oplossingen met betrekking tot fase 3: Financiën 

beschreven. 

• In hoofdstuk 6 worden de belemmeringen en oplossingen met betrekking tot fase 4: Besluitvorming 

beschreven. 

• In hoofdstuk 7 is een samenvatting opgenomen en worden de conclusies beschreven. 
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2 Kerninformatie met betrekking tot VvE’s 

2.1 Aantal VvE’s 

Op basis van cijfers van het Kadaster bestaat inzicht in de samenstelling van de VvE’s. 

 

Tabel 2.1: VvE’s die voor 1 juli 2008 zijn opgericht, naar omvang, situatie 2012 

Aantal 

Appartementen Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Nederland, % 

Nederland, 

abs 

0 -2 28% 34% 38% 63% 39% 47.400 

3 – 10 56% 58% 42% 25% 39% 47.200 

11– 50 11% 6% 12% 8% 15% 18.800 

50 en meer 5% 2% 8% 4% 7% 7.900 

Totaal 100% 

(18.400) 

100% 

(19.100) 

100% 

(11.600) 

100% (5.600) 100% 121.300 

Bron: Kadaster. 

 

Bijna 40% van de VvE’s bestaat uit nul of twee appartementen; de VvE’s met 0 appartementen zijn VvE’s 

voor garages, recreatieparken etc. Voorts heeft bijna 40% van de VvE’s 3 tot en met 10 appartementen. 

Al met al ligt het aandeel kleine VvE’s met 10 of minder appartementen op 78%. 

De meeste VvE’s bevinden zich in de vier grote steden en de middelgrote steden. In totaal bijna 55.000 

VvE’s; dit komt overeen met 45% van het totale aantal VvE’s in Nederland. Opmerkelijk is het verschil in 

grootte van VvE’s tussen de vier grote steden. Het aantal kleine VvE’s met 10 of minder appartementen 

ligt in Den Haag en Utrecht rond de 90%. In Utrecht zijn vooral de zeer kleine VvE’s tot en met 2 

appartementen oververtegenwoordigd, en in Den Haag zijn de VvE’s tussen de 3 en 10 appartementen 

oververtegenwoordigd. 

De groep VvE’s omvat naar schatting 1,2 miljoen woonappartementen. Ruwweg betreft dit 670.000 

appartementen die bewoond worden door de eigenaar en ruim 500.000 appartementen die worden 

verhuurd. 

 

2.2 Energetische kwaliteit VvE-appartementen 

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft op basis van het WoON2012 de energetische 

kwaliteit (uitgedrukt in energielabels) berekend voor de koopwoningen. 

 

Tabel 2.2.Energetische kwaliteit van de koopsector, 2012 

Energielabel Etagewoningen Totaal 

Abs. % Abs. % 

A+   4.389 0% 

A 70.083 10% 248.527 6% 

B 99.138 15% 678.218 16% 

C 145.433 22% 1.051.160 25% 

D 125.132 19% 811.548 19% 

E 102.855 15% 649.207 15% 

F 64.247 9% 493.752 12% 

G 64.922 10% 298.981 7% 

Totaal 671.810 100% 4.235.782 100% 

Bron: WoON2012, bewerking ECN 
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Uit tabel 2.2. blijkt dat de energetische kwaliteit van de etagewoningen van eigenaar-bewoners niet veel 

afwijkt van de gehele koopsector in Nederland. Slechts 25% van de etagewoningen heeft een 

energielabel B of hoger. Er kan dus nog een flinke besparing worden gerealiseerd. Het 

besparingspotentieel voor etagewoningen in de koopsector is door W/E adviseurs berekend op 11 PJ. 

Het gaat hierbij alleen om het aandeel particuliere woningeigenaren binnen VvE’s. De notitie 

‘Investeringskosten labelverbetering ten behoeve van revolverend fonds’ van het ECN beschrijft de 

investeringskosten voor labelverbetering voor de verschillende deelsegmenten. In tabel 2.3. zijn de 

investeringskosten voor de groep eigenaar-bewoners binnen VvE’s aangegeven. De bedragen voor 

verbetering met één labelstap en met twee labelstappen zijn respectievelijk geel en groen gemarkeerd. 

 
Tabel 2.3. Investeringskosten (inclusief 21% BTW) voor één (geel gemarkeerd) of twee (groen gemarkeerd) 

labelstapverbetering, bij meergezinswoningen in de koopsector 

Naar 

 

 

 

Van 

 A B C D E F 

A €0      

B €6.000 €0     

C €11.100 €3.800 €0    

D €16.500 €7.000 €2.900 €0   

E €23.400 €10.900 €5.700 €2.400 €0  

F €22.800 €13.100 €8.300 €5.400 €2.900 €0 

G €25.500 €17.100 €13.800 €9.600 €7.200 €3.400 

Bron: ‘Investeringskosten labelverbetering ten behoeve van revolverend fonds’ van het ECN. 

 

Op basis van de investeringskosten voor verbetering van respectievelijk één en twee labelstappen en 

het aantal woningen per labelcategorie, kan het bijbehorende investeringspotentieel worden bepaald. 

Het totale investeringspotentieel, wanneer alle woningen van eigenaar-bewoners binnen VvE’s met één 

labelstap worden verbeterd, is € 2,2 miljard. Het totale investeringspotentieel, wanneer alle woningen 

van eigenaar-bewoners binnen VvE’s met twee labelstappen worden verbeterd, is € 4,5 miljard. 

 

2.3 Balans energiebesparing en stijging servicelasten 

Zowel voor de interne besluitvorming als voor een mogelijk juridisch proces aangaande de mogelijke 

vernietiging van het VvE-besluit tot verduurzaming is het belangrijk dat het rendement van de 

energiebesparing in balans is met de stijging van de periodieke kosten als gevolg van de financiering. 

Hoe langer de looptijd van de lening hoe makkelijker het is om die balans in orde te krijgen en hoe meer 

maatregelen binnen de balans in aanmerking komen voor financiering. 

Ter illustratie is bijgaand overzicht opgesteld, waarbij door Milieu Centraal beschreven maatregelen 

afgezet zijn tegen een annuïtaire financiering, de financieringsvorm die momenteel het meest wordt 

gekozen. De annuïteiten zijn berekend voor het eerste jaar en gecorrigeerd voor renteaftrek tegen 42%. 
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Tabel 2.4: Het rendement van energiebesparende maatregelen afgezet tegen de periodieke kosten voor financiering. 

Welke maatregelen 

leveren meer op dan 

de annuïteit? 

Bespa- 

ring 

Milieu 

Centraal 

Hoofd-

som 

Bespa-

ring % 

Amster- 

damse 

energie 

lening 

Nationaal 

Energie-

bespa-

rings-

fonds 

Green 

Loans 1) 

Krediet-

bankNL 

2) 

Lening-

markt 

Looptijd in jaren 10 10 15 20 5 

Rentepercentage 2,05% 4,60% 5,5% 5,7% 7,5% 

HR++ glas voor enkel 

glas 

€180 €2.200 8% €227 €237 €168 €134 €474 

VR door HR107 combi 

ketel 

€120 €2.100 6% €216 €226 €161 €128 €453 

Spouwmuurisolatie €190 €700 27% €72 €75 €54 €43 €151 

Vloerisolatie €250 €2.300 11% €237 €248 €176 €141 €496 

Dakisolatie €600 €3.900 15% €402 €420 €298 €238 €841 

Zonnepanelen €200 €2.300 9% €237 €248 €176 €141 €496 

Zonneboilers €50 €3.000 2% €309 €323 €230 €183 €647 

Bron: Milieu Centraal. 

1) Green loans verstrekt vanaf €5.000. 

2) Kredietbank NL combineert laagrentende lening met langlopende looptijd van 20 jaar. 

 

2.4 Juridisch kader met betrekking tot VvE-lening 

Huidige wetgeving VvE-lening 

De huidige wetgeving geeft geen 100% duidelijkheid of een VvE een lening mag aangaan. In de wet staat 

niet expliciet vermeld of een VvE dit wel of niet mag. De modelreglementen 1973, 1983 en 1992 

verbieden een langjarige verplichting en daarmee mogelijk ook een lening. Er ontbreekt jurisprudentie 

om volledig uit te sluiten dat een door een VvE aangegane lening nietig verklaard wordt. Na uitvoerig 

overleg met juridische experts op het gebied van VvE-recht en financiële instellingen is geconcludeerd 

dat het risico op een nietigverklaring van de lening, indien een aantal waarborgen in acht wordt 

genomen, erg klein is. Onderstaand een opsomming van een aantal waarborgen die in acht genomen 

dienen te worden, ten einde de hiervoor geschetste feitelijke en juridische complicaties zoveel mogelijk 

te voorkomen: 

• Er is een actieve VvE, met een benoemd bestuur en bij voorkeur een externe beheerder; 

• De VvE en het huidige bestuur zijn ingeschreven in het Handelsregister;  

• De middelen van de VvE worden op de voorgeschreven wijze beheerd; 

• De VvE voldoet tijdig aan haar administratieve verplichtingen;  

• Er is geen sprake van structurele achterstanden in verenigingsbijdragen;  

• Er is een meerjarenonderhoudsplanning, (MJOP) en de aflossing van de geldlening wordt daarin 

opgenomen;  

• Er is een duidelijke relatie tussen de voorgenomen maatregelen en de baten en besparingen die 

daarvan het gevolg zijn. De terugverdiencapaciteit moet inzichtelijk zijn, daarnaast moet 

waardebehoud/waardestijging aannemelijk zijn. Eventueel heeft een, van het bestuur en de 

beheerder, onafhankelijke vertegenwoordiging van de leden de plannen beoordeeld, doorgerekend 

en daarover een goedkeurend advies aan de Algemene Ledenvergadering van de VvE (ALV) 

gerapporteerd. De kosten en baten moeten in algemene zin in redelijke verhouding staan, zodanig, 

dat blijkt dat geen sprake is van financieel nadeel van appartementseigenaars en beperkt 

gerechtigden (banken); 
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• Bij het afsluiten van de lening wordt tegelijkertijd een besluit tot vaststelling bijdrage aflossing per 

lid bepaald en wordt daarnaast gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud op de bij de wet 

voorziene wijze (‘eens geleend’ wordt daardoor niet ‘altijd geleend’); 

• De leden zijn vooraf volledig geïnformeerd over alle feitelijke en juridische aspecten van de externe 

financiering door de VvE;  

• Voor het besluit tot het nemen van de onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen en het extern 

financieren van (een gedeelte van) de kosten daarvan is een kwalitatieve meerderheid van 

stemmen in de ALV vereist en is unanimiteit wenselijk;  

• Eventueel: notuleren van de ALV en het vastleggen van de geldleningsovereenkomst in notariële 

vorm laten plaatsvinden; 

• Er is een bepaling in de voorwaarden van geldlening dat de geldverstrekker instemt met 

schuldoverneming door opvolgend eigenaar / ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid 

vervreemder;  

• De te vervangen onderdelen dienen zoveel mogelijk aan het eind van hun technische levensduur te 

zijn, zodat bij verduurzaming sprake is van ‘aftrek oud voor nieuw’ in de investering. 

 

Wordt aan al deze eisen voldaan, dan is de haalbaarheid en houdbaarheid van een externe financiering, 

binnen de huidige wet en regelgeving, door de VvE geoptimaliseerd. Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat 

geen expliciete bepalingen over het aangaan van leningen door VvE’s. Het BW bevat in ieder geval geen 

verbod tot het aangaan van leningen. Daarmee kan geconcludeerd worden dat lenen op grond van het 

BW in beginsel is toegestaan. Om onduidelijkheid onder juristen hierover weg te nemen, is het nodig dat 

de mogelijkheid voor VvE’s om leningen aan te gaan expliciet wordt opgenomen in het Burgerlijk 

Wetboek. Vanuit de Ministeries van BZK en V&J wordt gewerkt aan een wetswijziging op o.a. dit punt, 

zodat deze belemmering wordt weggenomen. 

 

Renteaftrek 

De betaalde rente op een schuld die mede namens een VvE-lid wordt aangegaan ten behoeve van 

onderhoud en/of verbetering, is aftrekbaar van de belasting, zoals besloten is en in de Staatscourant is 

gepubliceerd in 2009
1
. Reden is dat de kosten van de renovatie zijn aan te merken als een ‘onroerende 

eigenaarslast’. Uiteraard moet de lening wel voldoen aan de overige voorwaarden die vanaf 1 januari 

2013 gelden om voor renteaftrek in aanmerking te komen, zoals ten minste annuïtair in maximaal 360 

maanden volledig aflossen.  

 

Individuele kredietwaardigheidstoets VvE-leden niet wettelijk verplicht 

Volgens het Ministerie van Financiën vereist de Wet financieel toezicht (Wft, en lagere regelgeving), die 

van toepassing is op kredietverstrekkers, geen kredietwaardigheidstoets van de VvE’s noch van hun 

leden. De Wft is van toepassing als krediet wordt aangeboden aan consumenten, en een VvE is geen 

consument. Banken zijn daarom niet verplicht een kredietwaardigheidstoets uit te voeren op grond van 

de Wft. Dit laat onverlet dat het zinvol kan zijn om de kredietwaardigheid van de verhuurders of VvE’s te 

toetsen.  

Het verstrekken van een lening aan een VvE betreft een zakelijk krediet en valt niet onder het toezicht 

van de AFM. 

 

                                                                 
1
Besluit van 29 oktober 2009, nr. CPP2009/2148M, Staatscourant 16632. 
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Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat een onderscheid tussen de externe aansprakelijkheid (jegens 

een derde) en de interne aansprakelijkheid (van de leden jegens elkaar en de VvE). 

 

Externe aansprakelijkheid 

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor een VvE jegens een derde komt voort uit BW art 113. Uit dat 

artikel blijkt dat de VvE-leden hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens een externe partij in het geval er 

sprake is van een schuld (lening). Een VvE-lid is in het geval van een ondeelbare schuld aansprakelijk 

voor de gehele schuld. Echter, een geldlening is in principe een deelbare schuld, tenzij uit de 

contractuele voorwaarden anders blijkt
2
. 

 

Interne aansprakelijkheid 

De VvE is een gemeenschap die in gezamenlijkheid verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 

gebouw. Indien één van de leden de periodieke bijdragen, waaronder de mogelijke lening en 

onderhoudsreservering, niet geheel kan of wil betalen, dan heeft een VvE veel mogelijkheden de gelden 

te verhalen. Deze mogelijkheden zijn onderstaand nader toegelicht. Voor een VvE is dit een grote 

hoeveelheid werk, zij het met een beperkt risico. Immers Art. 122 lid 3 geeft het volgende aan: “Voor de 

ter zake van het verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het voorafgaande boekjaar 

opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, zijn de verkrijger en de vroegere appartementseigenaar 

hoofdelijk aansprakelijk.” Dit houdt in dat, indien een lid niet betaalt, ook de opvolgend eigenaar voor 

maximaal 2 jaar aangesproken kan worden op de achterstallige periodieke bijdragen. De resterende 

achterstallige bijdragen vervallen aan de VvE, oftewel de achterstand wordt omgeslagen over de overige 

eigenaars naar hun aandeel zoals dat blijkt uit de splitsingsakte. 

 

Zekerheid verhalen achterstallige servicebijdrage 

Indien een VvE-lid de servicelasten (mogelijk inclusief rente en aflossing van de lening) niet voldoet, ziet 

een incassoprocedure van het VvE-bestuur er vaak als volgt uit: 

• Aanschrijven/aanmanen van het lid met een verzoek tot betaling. 

• Het sturen van een herinnering, in het geval van een te late betaling; het VvE-lid krijgt een redelijke 

termijn om alsnog te betalen, bijvoorbeeld 14 dagen. 

• Het sturen van een aanmaning; de VvE geeft een redelijke termijn om tot betaling over te gaan en 

deze termijn moet minimaal 14 dagen zijn. 

• Inschakelen incassobureau; indien geen betaling volgt, kan de VvE de vordering uit handen geven 

aan een incassobureau. 

• Inschakelen rechter; bij het uitblijven van de betaling(en), ook na de “ingebrekestelling” van het 

VvE-lid, zal inschakeling van de rechter noodzakelijk zijn om de vordering te innen. 

 

De VvE kan bij achterstallige verenigingsbijdragen het initiatief nemen om een appartement 

executoriaal te doen veilen na een daartoe verkregen rechterlijk vonnis.  

Na executieverkoop bestaat de mogelijkheid om de achterstallige bijdrage van het afgelopen boekjaar 

en het huidige boekjaar te verhalen op de koper van het appartement. Vaak heeft de eigenaar wiens 

woning executoriaal geveild wordt meerdere schulden, waaronder een schuld aan de VvE voor 

achterstallige verenigingsbijdragen. Een executieveiling heeft dan tot gevolg, dat de rechtsopvolgend 

                                                                 
2 Bij arrest van 4 mei 2012 (NJ 2012/296) heeft de Hoge Raad beslist dat een schuld van een VvE een deelbare schuld 
is, zodat op grond van artikel 5:113 lid 5 BW de appartementseigenaren niet voor het geheel van de geldlening 
aansprakelijk zijn, maar voor een deel in de verhouding als bedoeld in artikel 5: 113 lid 2, dus voor het in de akte van 
splitsing genoemde breukdeel. 
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Voorbeeld van financiering door Rabo van lening aan gemengde VvE  

aan de Surinamestraat in Amersfoort 

eigenaar op de voet van artikel 5:122 lid 3 BW hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het 

verkregene verschuldigde bijdragen die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn 

geworden of nog zullen worden. Dat kan betekenen dat tot maximaal 2 jaar achterstallige servicekosten 

door de rechtsopvolgend eigenaar dienen te worden voldaan. Uiteraard is daarbij wel van belang dat 

het bestuur van de VvE tijdig en correct de opgave doet aan de notaris van de omvang van de 

achterstallige bijdrage op de voet van artikel 5:122 lid 5 BW. Dit betekent dat niet betaalde bijdragen 

van oudere datum dan het voorgaande boekjaar niet verhaald kunnen worden op de nieuwe eigenaar; 

deze resterende schuld moet per saldo opgebracht worden door de overige leden van de VvE. 

 

2.5 Kredietverstrekking aan VvE’s voor het treffen van 

duurzaamheidsmaatregelen 

In opdracht van Platform31 (co-financiers: gemeente Vlaardingen, VvE Belang en Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting) is in 2013 door Companen het ‘Vooronderzoek alternatieve financieringsvormen 

VvE’s’ uitgevoerd. Daarin is nagegaan of aan VvE’s duurzaamheidsleningen worden verstrekt en dat 

leverde het volgende beeld op. 

Gemeenten/SVn 

Het is mogelijk dat een enkele gemeente zelf een duurzaamheidslening verstrekt aan een VvE, maar 

vrijwel altijd is de uitvoering hiervan ondergebracht bij SVn. De criteria die SVn hanteert worden 

bepaald door de betreffende gemeente, waarbij de toetsing op kredietwaardigheid door SVn wordt 

uitgevoerd. Die toetsing is een kwestie van maatwerk, waarbij onder meer op het volgende wordt gelet: 

• De bestuurlijke kracht van de VvE 

• De reserveringen in het onderhoudsfonds 

• De kredietwaardigheid: goed incassobeleid van de VvE en geen achterstand in betaling 

maandelijkse bijdrage. 

De lening heeft een looptijd van 10 tot 15 jaar. De gemeente bepaalt of er korting op de rente wordt 

gegeven, die in de praktijk kan oplopen tot 3% onder de geldende marktrente voor hypothecaire 

leningen. 

 

SVn heeft tot nu toe op ruime schaal VvE-leningen verstrekt en de ervaringen wijzen uit dat het risico op 

het niet (geheel) terug betalen van een 

lening door de VvE nihil zijn. In de 

afgelopen jaren heeft SVn aan 191 VvE’s 

een niet-hypothecaire lening verstrekt. 

Daarmee was een totaalbedrag gemoeid 

van ruim € 30 miljoen, en de lening en 

verschuldigde rente is voor 100% door de 

VvE’s terug betaald. Wel is gedurende de 

looptijd van de lening sprake geweest van 

enige betalingsachterstand, maar 

uiteindelijk hebben alle VvE’s aan hun 

financiële verplichtingen voldaan. 
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Banken 

De grote bankinstellingen in Nederland hebben tot nu tot nog nauwelijks kredieten aan VvE’s verstrekt. 

De Rabo-bank heeft dat in een enkel geval gedaan. Onder meer is aan vijf VvE’s aan de Surinamelaan in 

Amersfoort, voormalig bezit van woningcorporatie De Alliantie, een duurzaamheidslening verstrekt. Het 

betrof
3
 een 20-jarige annuïtaire lening. Een belangrijke voorwaarde is geweest dat de borging die de 

provincie Utrecht heeft geboden: zij staan voor ruim 75% van het geleende bedrag gedurende een 

periode van 12 jaar garant. 

 

Kleine kredietverstrekkers 

Er is een aantal kleine kredietverstrekkers (bijvoorbeeld VvE Finance en Spuybroek Advies) die aan VvE’s 

kredieten verstrekken. Die kredieten kunnen ingezet worden voor het uitvoeren van achterstallig 

onderhoud, ingrijpende woningverbetering of het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Ter 

beperking van de handelingskosten stellen ook deze organisaties meestal een minimumeis aan het 

benodigde krediet van € 25.000 en/of de eis dat de VvE minimaal 5 appartementsrechten moet 

omvatten. Een borging wordt niet verlangd. 

Deze kredietverstrekkers beroepen zich op een gemakkelijker kredietacceptatie dan de standaard 

geldverstrekkers, zodat tot 95% van de VvE’s een krediet zou kunnen krijgen. Dit betekent dat ook 

minder actieve VvE’s, die hun onderhoudssituatie niet op orde hebben, in aanmerking kunnen komen 

voor krediet. 

Het verstrekken van een krediet aan deze groep VvE’s is risicovoller en dit komt tot uitdrukking in de 

kosten. Zo hanteert VvE Finance voor een kredietarrangement een rentetarief van 7,9% (januari 2013) 

en wordt het krediet verstrekt voor een termijn van zes tot tien jaar. Dit rentetarief ligt ongeveer 3% 

hoger dan de rente voor een hypotheek. 

 

Spoorboekje: financiering energiebesparende maatregelen voor appartementencomplexen 

Het spoorboekje ter financiering van energiebesparende maatregelen voor appartementencomplexen is 

als volgt. 

1. Zorgen voor een toereikend reservefonds. 

In eerste instantie is het wenselijk om het treffen van energiebesparende maatregelen tijdig te 

voorzien en op te nemen in de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Zodoende wordt er tijdig 

gespaard en is het op enig moment mogelijk om de duurzaamheidsmaatregelen te betalen uit de 

beschikbare middelen. 

2. Ontoereikend reservefonds: eenmalige extra bijdrage uit spaargeld/hypotheek/krediet door VvE-

leden.  

Als het reservefonds ontoereikend is, kan aan de VvE-leden gevraagd worden om een eenmalige 

extra bijdrage te leveren. Daarbij kan het gaan om de inzet van spaargeld of het afsluiten van een 

aanvullende hypotheek/krediet door de VvE-leden die resp. dat voldoet aan de AFM-normen.  

N.B. In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het loan-to-income principe niet 

toegepast bij de financiering van duurzaamheidsmaatregelen tot € 9.000. 

3. Ontoereikend reservefonds en VvE-leden hebben onvoldoende financieel draagkracht: VvE-lening 

op basis van kasstroomfinanciering.  

Door het treffen van energiebesparende maatregelen worden de energiekosten verlaagd en dit kan 

worden ingezet voor het afsluiten van een VvE-lening.  

                                                                 
3 Bron: Praktijkvoorbeelden corporaties, De Alliantie gemengd bezit Surinamelaan Amersfoort, Agentschap NL. 
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4. Ontoereikend reservefonds en VvE-leden hebben voldoende financieel draagkracht om hogere 

servicelasten te dragen: VvE-lening. 

Als het reservefonds ontoereikend is en een deel van de VvE-leden geen eigen financiering kan 

aantrekken (bijvoorbeeld omdat de woning onder water staat), kan overwogen worden om als VvE 

een lening aan te trekken. Duidelijk moet dan wel zijn dat de individuele VvE-leden over voldoende 

financiële draagkracht beschikken om, in geval er sprake is van een hogere maandelijkse bijdrage 

voor het reservefonds, deze te betalen. 

 

 

2.6 Kredietverstrekking aan VvE-leden voor het treffen van 

duurzaamheidsmaatregelen 

In het ‘Vooronderzoek alternatieve financieringsvormen VvE’s’ is ook beschreven welke mogelijkheden 

VvE-leden hebben om het treffen van duurzaamheidsmaatregelen extern (dus naast de financiering uit 

eigen middelen) te financieren. De volgende mogelijkheden doen zich voor. 

• Er is een aantal gemeenten die duurzaamheidsleningen aan individuele huiseigenaren verstrekt, en 

de uitvoering daarvan is veelal ondergebracht bij het SVn. Vaak wordt een zekere rentekorting 

verstrekt. 

• De banken verstrekken een extra leencapaciteit
4
 op de hypotheek van de individuele VvE-leden 

voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen. Een maximum van € 9.000 mag buiten 

de inkomenstoets worden gelaten. Hierbij geldt wel dat sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) 

toetsinkomen van minimaal € 32.000. 

• De banken hebben de mogelijkheid om extra leencapaciteit te verstrekken aan individuele VvE-

leden bij de aankoop van een woning met een A++ energielabel. Bij aankoop van een A++ woning 

kan maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets worden gehouden. 

• De banken hebben de mogelijkheid om extra leencapaciteit te verstrekken op de hypotheek van 

individuele VvE-leden bij het kopen van een NulopdeMeter-woning. Als de hypotheek betrekking 

heeft op een dergelijke woning, kan een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten 

bij het vaststellen van de financieringslast. De gedachte hierachter is dat de consument bij een 

dergelijke woning geen energielasten heeft. 

 

2.7 De duurzaamheidslening van het NEF 

Tijdens de totstandkoming van dit rapport is er een belangrijke ontwikkeling geweest met betrekking tot 

leenfaciliteiten voor VvE’s voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee zijn ook enkele knelpunten zoals 

deze zijn gesignaleerd in dit rapport in belangrijke mate opgelost.  

 

Sinds 8 juni jl. is er de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren een 

lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Deze lening wordt verstrekt uit 

het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). De uitvoerder van de regeling is SVn te Hoevelaken. 

 

                                                                 
4 Bron: Kamerbrief Wijziging van de inkomensnormen bij hypotheekverstrekking en toezegging energiebesparing, 11 november 

2014. 
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Het bijzondere van de nieuwe lening is het feit dat de kredietwaardigheidstoets focust op de VvE. Een 

goed functionerende VvE met een goed MJOP, een goed incassobeleid en zorgvuldige besluitvorming 

komt in aanmerking voor de lening. De individuele eigenaren worden niet één voor één getoetst. Zij zijn 

natuurlijk wel betrokken bij de besluitvorming binnen de ALV. 

Bij veel appartementencomplexen valt er flinke energiewinst te behalen. Soms gaat het om forse 

investeringen, waarbij externe financieringsmiddelen nodig zijn. De VvE Energiebespaarlening maakt het 

nu mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren, 

zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke rente. Daarbij valt te denken aan 

maatregelen zoals isolatie, HR-glas en ledverlichting in gezamenlijke ruimten. Dit maakt 

appartementencomplexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.  

 

Welke maatregelen komen in aanmerking? 

In het Investeringsreglement van het NEF staan de energiebesparende maatregelen die in aanmerking 

komen voor de lening: 

• Gevel-, dak, vloer- en spouwmuurisolatie 

• Hoogrendementsbeglazing (let op: niet alle HR++-glas heeft de vereiste kwaliteit. Vervanging 

van kozijnen is toegestaan maar let op bij aluminium kozijnen: de U-waarde moet kleiner of 

gelijk zijn aan 1,2 W/m
2
K. Houten en kunststof kozijnen voldoen altijd.) 

• Isolerende deuren en gevelpanelen 

• Warmtepomp 

• Zonneboiler 

• Installaties voor warmteterugwinning 

• Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator 

• Vraaggestuurde ventilatie 

• Hoogrendementsketel 

• Warmtekrachtkoppeling (WKK) 

• Zonnepanelen (voor maximaal 75% van de hoogte van de hoofdsom van de VvE 

Energiebespaarlening) 

• Ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimten 

• Licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling 

• Energieprestatieverbetering van de bestaande lift 

• Energieadvies voor de VvE. 

 

Criteria 

• Voor een aantal van deze maatregelen gelden bijzondere criteria. Zo zal voor veel maatregelen een 

ondertekende verklaring van een aannemer of installateur nodig zijn. Daarmee wordt aangetoond 

dat de maatregelen voldoen aan de eisen die in het reglement gesteld zijn. Bij isolatie bijvoorbeeld 

moet sprake zijn van een bepaalde dikte van het isolatiemateriaal om voldoende warmteweerstand 

te garanderen 

• Alle maatregelen moeten worden uitgevoerd door een aannemer of installateur (een keurmerk is 

niet noodzakelijk). Werkzaamheden die zelf uitvoerd worden, komen dus niet in aanmerking voor 

de lening. Voor het aanvragen van een lening is een onafhankelijk energieadvies voor de VvE 

vereist. 
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Belangrijkste kenmerken van de VvE Energiebespaarlening 

• Een VvE moet uit ten minste 10 appartementsrechten (woningen) bestaan om in aanmerking te 

komen voor een VvE Energiebespaarlening. Als de VvE kleiner is dan 10 wooneenheden, 

moeten de eigenaren individueel een lening aanvragen bij het NEF. 

• De lening aan de VvE heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,-. 

Een VvE mag meer leningen aanvragen maar samen nooit voor meer dan € 25.000 per 

appartementsrecht (woning). 

• De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze. 

• Het huidige rentepercentage is 2,8% bij een looptijd van 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar. De meest 

actuele rentepercentages staan op www.ikinvesteerslim.nl/rente 

• De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd 

van de lening vast. Er wordt afgelost op basis van maandannuïteit. 

 

Kredietwaardigheidscriteria 

• Om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening moet de VvE kredietwaardig zijn. 

De vereniging dient ten minste redelijk goed functionerend te zijn: er moet een concrete 

onderhoudsplanning zijn en een financieringsbehoefte. 

• SVn, de fondsmanager van de lening, voert een aantal toetsen uit: bij het Bureau Krediet 

Registratie, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, het Verificatie Informatie Systeem en de 

Externe Verwijzings Applicatie. Deze toetsen gelden voor de VvE en de bestuursleden. 

• Bovendien wordt getoetst c.q. inzage gevraagd op: 

• de aanwezigheid en de omvang van het reservefonds 

• het meerjarenonderhoudsplan 

• de jaarcijfers van de laatste twee jaren (goedgekeurd door de ALV) 

• de exploitatiebegroting voor de looptijd van de gevraagde lening 

• de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement en de statuten 

• de besluitvorming van de ALV (de notulen van de vergadering waarin de leden toestemming 

hebben gegeven voor het aangaan van de lening) 

• het betalingsgedrag van de leden (het aantal achterstallige debiteuren moet kleiner zijn dan 

5%). 

 

Zorgplicht van de VvE 

• Voor het aangaan van de VvE Energiebespaarlening moet voldaan worden aan alle wettelijke eisen, 

zoals quorum en stremverhoudingen. 

• Bovendien moet uit de notulen van de ALV duidelijk blijken: 

• dat de leden instemmen met het besluit om als VvE een lening aan te gaan voor 

energiebesparende maatregelen waarbij de hoofdsom en de condities van de lening benoemd 

zijn; 

• dat het aangaan van de lening leidt tot verhoging/aanpassing van de periodieke bijdrage 

waarbij de gekwalificeerde meerderheid expliciet akkoord gaat met deze aanpassing; 

• wat de consequenties zijn voor de leden van het aangaan van de lening. 

 

Net als voor andere vergaderbesluiten geldt ook voor het besluit om een lening aan te gaan dat er een 

‘afkoelingsperiode ‘ geldt van een maand nadat de VvE-leden kennis hebben genomen – of hebben 

kunnen nemen – van het besluit. Dat betekent dat een aanvraag voor een lening pas kan worden 

toegekend als de ‘afkoelingsperiode ‘ is afgelopen. 

Het belang van snel correcte notulen versturen is in dit geval dus extra groot! 
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Het energieadvies 

• Onderdeel van het beoordelingsproces voor de leningaanvraag is het energieadvies. De kosten voor 

dit advies mogen worden meegenomen in de hoofdsom van de lening. Het energieadvies is nodig 

omdat in de beoordeling van de leningaanvraag duidelijk moet worden aangegeven wat het effect 

zal zijn van de te nemen maatregelen: op energetisch gebied maar ook als het gaat om de 

energiekosten. Immers: als de energiekosten lager zijn, is er ruimte om rente en aflossing te 

betalen. 

 

Meer informatie 

• Op www.ikinvesteerslim.nl/vve staat meer informatie over de VvE Energiebespaarlening, zoals de 

lijst van energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen, de actuele rentetarieven en het 

aanvraagformulier.  
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3 Fase 1: Bewustwording: belemmeringen en 

oplossingen 

3.1 Energiebesparing agenderen is moeilijk 

In hoofdlijnen zijn er drie patronen te ontdekken hoe het onderzoek energiebesparing op de agenda van 

een VvE komt: 

• Een professioneel VvE-bestuur, al of niet met ondersteuning van een professionele beheerder, is 

vaak op een zakelijke manier bezig met het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke 

ruimten. Vanzelf komt dan op enig moment, bijvoorbeeld bij vervangingsinvesteringen, de vraag op 

of en welke energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen. 

• Onder de VvE-leden bevindt zich soms een energie-ambassadeur met een bovengemiddelde 

belangstelling voor milieuvraagstukken en/of bouwtechniek. Hij/zij is vaak gedreven en 

onvermoeibaar om het treffen van energiebesparende maatregelen op de VvE-agenda te krijgen. 

• Sommige gemeenten stimuleren VvE’s tot het treffen van energiebesparende maatregelen door het 

verstrekken van voorlichting, het aanbieden van cursussen met betrekking tot isolatietechniek 

(onder meer Den Haag, Rotterdam), het bieden van een procesbegeleider om het bewustwordings- 

en besluitvormingstraject binnen de VvE te begeleiden (onder meer Den Haag; zie voorbeeld) of het 

bieden van subsidie voor bijvoorbeeld het inschakelen van een energieadviseur (onder meer 

Utrecht). Op deze wijze stimuleren gemeenten dat het onderwerp isolerende maatregelen op de 

VvE-agenda komt. 

Tal van VvE’s zijn zich nog niet bewust van de besparingseffecten die behaald kunnen worden met het 

treffen van energiebesparende maatregelen. De bewustwording is een belangrijk punt van aandacht. In 

het Energieakkoord is aangegeven dat er lokale en regionale uitwerkingen moeten komen die door de 

VNG worden opgepakt, en één van de punten betreft het bewust worden van VvE’s. Met name kleine 

VvE’s zijn moeilijk bereikbaar voor het onderwerp energiebesparing. In de eerste plaats ligt er het 

knelpunt voor gemeenten die actief willen worden, dat zij niet beschikken over een adressenlijst van 

VvE’s. In de tweede plaats is het moeilijk om kleine VvE’s ervan te overtuigen dat het treffen van 

energiebesparende maatregelen nuttig is. 

Oplossing 1: VvE-adressen beschikbaar bij Kamer van Koophandel 

Gemeenten kunnen de VvE-adressen aankopen bij de Kamer van Koophandel. 

Oplossing 2: Inzet externe procesbegeleider 

In verschillende gemeenten wordt een externe procesbegeleider ingezet om VvE’s te stimuleren om 

actief na te denken over het treffen van energiebesparende maatregelen. Veel VvE’s weten niet hoe zij 

dit moeten aanpakken en daarbij kan een externe procesbegeleider behulpzaam zijn. 

Zo hebben de gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam sinds 2011 samengewerkt in het project ‘VvE’s 

met Energie’. De aanpak behelsde een praktisch proces om te komen tot voorbeeld-VvE’s die als 

ambassadeurs andere VvE’s kunnen inspireren om ook zelf met energiebesparing aan de slag te gaan. 

Procesbegeleiding blijkt een essentiële oplossingsrichting te zijn voor VvE’s om te komen tot het nemen 

van energiebesparende maatregelen. Deze procesbegeleiding moet dan door externe, deskundige 

partijen geleverd worden. Ook VvE-beheerders zouden dan veel eenvoudiger deze begeleiding op zich 

kunnen nemen. Indien er vanuit de Rijksoverheid een financiële bijdrage wordt geleverd aan deze 
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procesbegeleiding, dan kunnen de financiële drempels hiervoor, geheel of gedeeltelijk worden 

weggenomen. 

 

Voorbeeld: Project ‘VvE’s met Energie’ om te komen tot een voorbeeldproject 

 

In het kader van het project ‘VvE’s met Energie’ in de gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam zijn meer dan 

vijftig VvE’s begeleid. De ervaring heeft geleerd dat het nemen van energiebesparende maatregelen vraagt om 

samenwerking en zo’n samenwerking heeft twee fronten. In de eerste plaats het verzamelen van de nodige 

informatie en in de tweede laats het werken aan de samenwerkingsrelatie. VvE’s die succesvol zijn met het 

treffen van energiebesparende maatregelen vervlechten deze twee fronten. De bijgevoegde illustratie geeft dit 

schematisch weer. 

 
In het proces worden drie fasen onderscheiden: 

• Fase 1: oriëntatiefase en gezamenlijke start 

Voor de technische-inhoudelijke kant is het nodig dat de VvE toegang krijgt tot de onafhankelijke 

informatie over de technische mogelijkheden voor haar pand. 

Voor de relationele kant is het nodig dat alle VvE-leden kunnen aanhaken. Dit betekent: uitnodigen en 

luisteren, ideeën en inspiratie met elkaar delen. Niet alle leden zullen actief mee willen doen, maar in deze 

oriëntatiefase kan draagvlak ontstaan zodat een voorhoede met toestemming van de andere bewoners 

een goed plan gaat uitwerken. 

• Fase 2: communiceren over voortgang en technisch plan op maat 

Voor het inhoudelijke plan spelen bouwtechnische, financiële en juridische aspecten. 

Voor de relationele kant is het belangrijk dat de energiekelingen de overige leden steeds goed informeren 

over het voortschrijdend inzicht. Belangrijk is dat deelonderwerpen ter besluitvorming aan alle VvE-leden 

worden voorgelegd. De leden weten zodoende dat zij en hun buren hun zegje kunnen doen, en dan is de 

kans groter dat zij positief betrokken raken. 

Als een plan op maat is uitgewerkt, wordt het in een informatiebijeenkomst door de voorhoede toegelicht 

aan de overige bewoners. Alle twijfels en vragen hebben daar een plek zodat het plan een hamerstuk kan 

worden voor de ALV. 

• Fase 3: voldoende stemmen en uitvoeren 

Een goed plan bevat afspraken over onderhoud, garanties en energieprestaties die tijdens de 

uitvoeringsfase om toezicht en naleving vragen. 
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Oplossing 3: Aanbieden van procesbegeleiding bij de lokale en regionale uitwerking van het 

Energieakkoord 

De VNG heeft de opdracht gekregen om de lokale en regionale uitwerking van het Energieakkoord op te 

pakken. Ook de doelgroep VvE’s vraagt daarbij aandacht, en gedacht kan worden aan het aanbieden van 

procesbegeleiding aan VvE’s vanuit een lokale en/of regionale aanpak. Deze procesbegeleiding staat los 

van de procesbegeleiding zoals bedoeld bij oplossing 2. 

 

Oplossing 4: Voorlichting door brancheorganisaties en professionele beheerders 

Bracheorganisaties besteden ruime aandacht aan het treffen van duurzaamheidsmatregelen, en zij 

moeten die inspanning continueren. Ook de professionele beheerders kunnen een veel actievere 

bijdrage leveren aan de voorlichting van VvE’s over verduurzamingsmaatregelen en besparingen daarbij 

op de woonlasten. 

 

3.2 Onverschilligheid leden 

Veel VvE-leden gedragen zich als huurder en voelen zich niet verantwoordelijk voor het onderhoud: ‘Dat 

doet de VvE wel’. Die onverschilligheid leidt ertoe dat veel eerste vergaderingen een onvoldoende 

opkomst kennen met als gevolg dat een tweede vergadering moet worden uitgeschreven. Op grond van 

die praktijk wordt vaak een eerste fictieve vergadering uitgeschreven waarbij de leden worden 

opgeroepen om niet te komen en waarin zij uitgenodigd worden voor een tweede vergadering 14 dagen 

later, zodat op die vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Deze praktijk is 

juridisch getoetst en door de rechter aanvaard. 

Toch is op de tweede vergadering veelal sprake van een beperkte opkomst. Dan voelen aanwezige leden 

zich soms bezwaard om een besluit te nemen over een belangrijk onderwerp als energie-investeringen 

dat de andere leden in de portemonnee raakt. 

Ter informatie: in de modelreglementen 1972 tot en met 1992 is opgenomen dat rechtsgeldige 

besluiten kunnen worden genomen als meer dan de helft van de stemgerechtigden aanwezig is. Als dat 

niet het geval is, is een tweede vergadering nodig en daar kunnen besluiten worden genomen ongeacht 

het aantal aanwezige stemmen. 

Oplossing 1: Voorlichting 

Het is moeilijk om ‘onverschillige’ VvE-leden te overtuigen van het belang van hun aanwezigheid op de 

vergaderingen. Telkens weer zal de boodschap moeten worden uitgedragen dat de aanwezigheid op 

vergaderingen belangrijk is. Gewezen kan worden op het feit dat er daar op basis van stemming 

besluiten genomen gaan worden over te treffen van duurzaamheidsmaatregelen, die voor alle VvE-

leden ook financiële consequenties hebben. Hierin kunnen het VvE-bestuur, VvE-leden, 

bracheorganisaties, gemeenten etc. een rol vervullen. Recente aanbiedingen van de gemeenten Den 

Haag en Rotterdam aan VvE’s en hun leden voor het volgen van een gratis basiscursus over VvE’s en 

verduurzaming blijken succesvol te zijn. 

 

3.3 Onverschilligheid bestuur 

Veel voorstellen van VvE-leden of VvE-beheerders om energiebesparende maatregelen te treffen, halen 

het niet bij het bestuur. Bestuurders maken een globale afweging over de terugverdientijd, de 
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financieringsmogelijkheden en de woonhorizon van de VvE-leden en vaak besluiten zij dan, zonder 

verder nader onderzoek, om het punt niet te agenderen voor een Algemene Ledenvergadering. 

 

Oplossing 1: Gevalideerde informatie via één website 

Veel VvE’s en VvE-leden oriënteren zich op de duurzaamheidsmaatregelen via internet. Over veel 

instrumenten/maatregelen is op het internet wel het een en ander te vinden, maar die informatie is 

verspreid, incompleet en niet gevalideerd (op juistheid/plausibiliteit vastgesteld). Het vinden van 

informatie is voor VvE’s en VvE-leden een zoektocht die al snel demotiveert. Dit kan aanzienlijk 

verbeterd worden door één website in te richten met een bruikbare instrumentenkist, waarin 

bijvoorbeeld een VvE-lid ook op eenvoudige wijze kan bepalen wat het rendement c.q. 

de terugverdientijd is van bepaalde energie-investeringen. Er bestaat dan ook behoefte aan een 

databank met onafhankelijke en objectieve informatie. 

 

3.4 VvE’s geven VvE-beheerder weinig ruimte voor 

verduurzaming 

Een VvE die een VvE-beheerder heeft ingeschakeld, heeft vooraf afspraken gemaakt over de 

werkzaamheden en de beheervergoeding. Binnen die kaders voert de beheerder de werkzaamheden uit 

en veelal betekent dit dat er geen ruimte is om extra activiteiten uit te voeren in het kader van de 

verduurzaming. Toch is de VvE-beheerder bij uitstek een partij c.q. trekker die het treffen van 

energiebesparende maatregelen kan stimuleren (bewustwording vergroten). Zonder vergoeding blijft dit 

echter achterwege. 

 

Oplossing 1: Procesondersteuning/vergoeding VvE-beheerders 

Overwogen kan worden om VvE-beheerders onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te verstrekken 

voor de kosten die zij maken om het treffen van energiebesparende maatregelen te stimuleren. Gedacht 

kan worden aan: het bieden van voorlichting, het opstellen van een isolatieplan, het uitwerken van de 

financieringsmogelijkheden etc. Diverse gemeenten (onder meer Utrecht) bieden een dergelijke 

vergoeding ter stimulering van het treffen van energiebesparende maatregelen, maar dit zou in veel 

meer gemeentes moeten gebeuren. Mogelijk dat ook de rijksoverheid hier steun kan bieden. 

Vaak beschikt de VvE-beheerder niet over alle kennis op het gebied van-

energiebesparing/financieringsmogelijkheden voor VvE’s. De VvE-beheerder zal in kennis moeten 

investeren. De beschikbaarheid van één site met gevalideerde informatie is een waardevol instrument 

voor de beheerders om hun voorlichting vorm te geven. 

 

Oplossing 2: Voorlichting door brancheorganisatie 

Het verdient aanbeveling dat brancheorganisaties (Vastgoedmanagement Nederland en 

Branchevereniging VvE Beheerders) hun activiteiten op het vlak van verduurzaming in de richting van 

haar VvE-beheerders intensiveren. Daarbij kan gedacht worden aan het breed informeren van VvE-

beheerders over verduurzaming (maatregelen, effect op woonlasten en investeringsmogelijkheden voor 

VvE’s), het uitwisselen van goede voorbeelden (van beheerders die erin geslaagd zijn om VvE’s te 

overtuigen van het belang van verduurzaming) etc. 

 



 

7661.104| Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s: uitwerking SER-Energieakkoord  

F
a

se
 1

: 
B

e
w

u
st

w
o

rd
in

g
 

3.5 Korte woonduur VvE-leden 

Veel, met name wat oudere, appartementencomplexen worden bewoond door eigenaren die er maar 

relatief kort wonen. Dit zijn vaak starters met een beperkte woonduur die vaak korter is dan de 

terugverdientijd van de te treffen energiebesparende maatregel. Dit belemmert een actieve opstelling 

van de betreffende eigenaar-bewoners.  

Ook worden veel appartementen verhuurd aan bijvoorbeeld studenten of starters die daar maar korte 

tijd wonen en minder belang toekennen aan de kwaliteit van het woongebouw. Ook de eigenaren die 

verhuren hebben veelal weinig belang bij het treffen van energiebesparende maatregelen omdat deze 

niet volledig in de huurprijs kunnen worden doorberekend. 

 

 

Oplossing 1: Communicatie 

Het feit dat veel eigenaren maar kort in hun appartement wonen is een gegeven. Maar een eerlijke 

voorlichting over maatregelen, effect op de woonlasten en daarmee op de marktwaarde van het 

appartement na de verbeteringen en de verbeterde verkoopbaarheid bij een hoger energielabel kan 

ertoe bijdragen dat deze groep over de streep wordt getrokken.  

Voorbeeld: Bewoners die niet willen en niet kunnen investeren 

 

In een middelgrote gemeente bevindt zich een VvE met 60 appartementen op een commerciële plint. De 

meeste bewoners zijn eigenaar, maar een aantal eigenaren verhuurt onder, veelal aan studenten; de 

commerciële plint is in handen van een belegger. 

Het grootste probleem is dat de VvE structureel te krap in de financiële middelen zit, waardoor concessies zijn 

gedaan aan het onderhoud. Dit heeft geleid tot toenemende exploitatiekosten en steeds groter wordende 

problemen. Enkele winkeliers hebben de buitenkant van hun winkel zelf opgeknapt; de rest van het complex 

zier er inmiddels nogal vervallen uit. De VvE is nu een dissonant in het straatbeeld. De gemeente vindt dit een 

ongewenste situatie en heeft een extern bureau opdracht gegeven te onderzoeken hoe de situatie kan worden 

verbeterd. De focus ligt daarbij op het energieverbruik voor verwarming omdat het gehele complex nog wordt 

verwarmd met dure en vuile dieselolie.  

De potentiele besparing voor de 60 appartementen is omvangrijk, maar wordt belemmerd door de geringe 

investeringsbereidheid van de VvE-leden: 40% van de eigenaren kreeg de financiering niet rond. Een groot deel 

van de huidige bewoners ziet zich daar over vijf jaar niet meer wonen. Zij zijn dus bang de investering niet meer 

terug te zien in bijvoorbeeld de waarde van het appartement bij verkoop of in een verlaging van de 

energierekening gedurende de tijd dat men er nog woont. 

Onderzocht is of een ESCo
1)

 een oplossing kan bieden, maar vanwege het gebruikersgedrag is het lastig het 

risico voor het energieverbruik over te nemen. Bovendien blijkt de financiering van een ESCo voor een VvE vaak 

nog moeilijker dan het financieren van een VvE. 

Het resultaat is een ‘lelijke’ plek in het centrum van de betreffende gemeente, bewoners die niet trots zijn op 

hun woongebouw, maar ook niet geneigd zijn heel veel te doen ter verbetering van de situatie. 

 

1) ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de 

energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te 

besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben en de eigen organisatie te ontlasten. 

De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en –management overneemt, is meestal een consortium van 

partijen bestaande uit een technisch team en een financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op 

basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energiedienstverlening aan de opdrachtgever terug 

levert. 
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3.6 Kosten onafhankelijk energieadvies 

Met name kleine VvE’s die maatregelen op het vlak van duurzaamheid willen treffen, vragen vaak een 

energieadvies in de vorm van een prijsofferte met rendementsberekening. Deze informatie wordt dan 

door een belanghebbende partij verstrekt en de praktijk leert dat die informatie vaak optimistisch is 

gekleurd. Onzekerheid of de geraamde energiebesparing ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, 

bemoeilijkt het overtuigen van de VvE-leden om de maatregelen te gaan treffen.  

Grote VvE’s kunnen zich gemakkelijker een onafhankelijke adviseur veroorloven, omdat de advieskosten 

over veel VvE-leden verdeeld kunnen worden. 

 

Oplossing 1: Subsidie verstrekken voor onafhankelijk energieadvies 

Enkele gemeenten (bijvoorbeeld Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Tilburg) verstrekken aan VvE’s een 

bijdrage in de kosten van een onafhankelijk energieadvies of betalen de totale advieskosten. Zo 

verstrekt de gemeente Utrecht tegen betaling van € 220 een energieadvies aan VvE’s. Dat bedrag krijgen 

de VvE’s terug als zij voor minimaal dat bedrag energiemaatregelen treffen. 

Het verstrekken van subsidies voor onafhankelijk energieadvies is een effectief instrument omdat in de 

praktijk blijkt dat veel VvE’s na een dergelijk advies besluiten om enkele voorgestelde maatregelen te 

treffen. Het zou goed zijn als meer gemeentes (of samenwerkingsverbanden van gemeentes) hier 

structurele ondersteuning in bieden, zo mogelijk gecombineerd met gerichte ondersteuning van 

rijkszijde. 

 

3.7 Communiceren in terugverdientijden is te beperkt 

De communicatie met de burger is vaak gefocust op de terugverdientijd. Dit is beperkend, omdat veelal 

ook sprake is van bijkomende voordelen. Zo levert het plaatsen van dubbel glas een comfortverbetering 

op (geen tochtinval) en is een effectiever gebruik van de kamer mogelijk omdat meubelen dichter bij het 

raam kunnen worden geplaatst. Bij de afweging zijn dit voor de consument vaak zeer relevante- zo niet 

doorslaggevende - argumenten om energiebesparende maatregelen te gaan treffen. 

 

Oplossing 1: alle voordelen van de energiebesparende maatregelen etaleren 

Een energieadvies is een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of 

meer duurzaamheidsmaatregelen wordt opgesteld. Wettelijk is vastgelegd dat in een energieadvies ten 

minste de investeringskosten, jaarlijkse verwachte besparing en terugverdientijd van de voorgenomen 

duurzaamheidsmaatregelen worden beschreven. Dit is dus al breder dan alleen het vermelden van de 

terugverdientijden. Bij de communicatie is het gewenst om ook andere voordelen voor het voetlicht te 

brengen. Dit raakt alle partijen die communiceren over verduurzaming (overheid, brancheorganisaties, 

etc.) en dus ook de energieadviseurs.  
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3.8 Beperkingen vanuit Monumentenzorg / beschermd stads- 

en dorpsgezicht 

Een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht is een gebied dat van algemeen belang is door de 

cultuurhistorische waarde. Hiermee vallen deze gebieden onder de Monumentenwet van 1988. Een 

rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de bijzondere cultuurhistorische 

waarde van een gebied. Door de beschermde status wordt bij ontwikkelingen rekening gehouden met 

de cultuurhistorische waarde van het gezicht. Daarom moet voor een aantal bouwactiviteiten een 

vergunning bij de gemeente aangevraagd worden. Dit kan beperkingen opleggen ten aanzien van het 

treffen van energiebesparende maatregelen. Bovendien worden de regels door gemeenten soms 

verschillend geïnterpreteerd, waardoor in de ene gemeente bijvoorbeeld geen dubbel glas mag worden 

geplaatst, terwijl dat in een andere gemeente wel is toegestaan. 

Oplossing: Uniform toepassen uitvoeringsregels 

Uitvoering van de Monumentenwet is een gegeven. Wel kan gestreefd worden naar uniformiteit in de 

toepassing van de uitvoeringsregels, zodat er meer duidelijkheid ontstaat over de aanvaardbaarheid van 

het treffen van bepaalde energiebesparende maatregelen. Die uniformiteit kan door de VNG worden 

bevorderd.  
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4 Fase 2 Planuitwerking: belemmeringen en 

oplossingen 

4.1 Business case zon voor VvE wel of niet rendabel? 

Voor veel leden van een VvE is het onduidelijk of het nu wel of niet rendabel is om zonnepanelen te 

plaatsen.  

Medio 2014 is het onderzoek ‘Business Case Postcoderoos Co-creatie’ afgerond waarbij een groot aantal 

actieve spelers in de zonne- en energiebranche betrokken waren. Het consortium bestond uit Atrivé, 

Aedes, NetbeheerNederland, ASN Bank, provincie Gelderland, provincie Friesland, gemeente 

Leeuwarden en de woningcorporaties Wonion, De Woonschakel en WoonFriesland. Dat onderzoek naar 

rentabiliteit van business cases op basis van de postcoderoosregeling komt met een negatieve conclusie. 

De meeste projecten verdienen zich niet terug binnen de projectlevensduur van 25 jaar. Om 

investeringen te kunnen aantrekken is een gezonde business case nodig met een terugverdientijd van 

tien jaar en een rendement van 4%, aldus de opstellers van het rapport. De conclusie van het onderzoek 

is dat de gewenste terugverdientijd niet haalbaar is. Daarbij is er een te grote afhankelijkheid van 

medewerking van energieleveranciers en is de hoogte van de totale vergoeding te laag voor een 

levensvatbare business case. 

Het consortium komt daarmee tot een andere conclusie dan een werkgroep van de Academie voor 

Algemeen en Financieel Management (onderdeel van de Avans Hogeschool in Breda). Een groep 

studenten werkte onder leiding van docenten een business model uit voor een melkveebedrijf en 

concludeerde dat het rendabel was. Op basis daarvan hebben zij een rekenmodel ontwikkeld waarmee 

burgers die met plannen rondlopen voor coöperatieve opwekking zelf de rentabiliteit van een project 

kunnen berekenen. Volgens de docenten laat het rekenmodel zien dat coöperatieve projecten in veel 

gevallen economisch haalbaar zijn. 

 

Oplossing 1: Onafhankelijk onderzoek uitvoeren 

Aan deze onduidelijkheid kan een eind worden gemaakt door aan een onafhankelijke 

onderzoeksinstelling opdracht te geven om de rentabiliteit van investeringen in zonnepanelen door 

VvE’s te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek kan door het rijk worden gecoördineerd en bijvoorbeeld 

in samenwerking met brancheorganisaties en andere betrokken partijen worden uitgevoerd. 

 

4.2 Postcoderoosregeling is onwerkbaar voor VvE’s 

De gemeente Amsterdam en Nuon hebben in 2013 de 

pilot ‘Zon op VvE’ uitgevoerd. Daarbij is geconcludeerd 

dat de postcoderoosregeling erg complex en 

onaantrekkelijk is. In de pilot waren drie VvE’s 

betrokken en alle hebben gekozen om niet deel te 

nemen aan de postcoderoosregeling, maar besloten om 

elektriciteitslijnen door te trekken naar individuele 

meters (saldering op individuele basis). Met als gevolg 

veel hogere kosten (zie voorbeeld). 
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Oplossing 1: Hervormen van postcoderoos 

De postcoderoos kan worden aangepast, waarbij de complexiteit uit de regeling wordt gehaald. Daarbij 

kan gedacht worden aan: 

• Een oplossing vinden voor de gemengde complexen. Dit kan door de noodzaak van een tweede 

aansluiting weg te nemen wanneer ook huurders participeren in de zonne-installatie. Dat betekent 

dat een oplossing gezocht moet worden voor de verplichte tweede aansluiting, vergelijkbaar met de 

oplossing die de minister van Economische Zaken onlangs gepresenteerd heeft voor 

grootverbruikers.  

• Het administratieve proces anders inrichten, waarbij de belastingkorting niet meer individueel aan 

de leden wordt teruggegeven, maar ofwel door de VvE zelf aangevraagd wordt bij de 

belastingdienst, ofwel via één leverancier die de korting verrekent met de VvE. 

• De meest simpele oplossing is de belastingkorting te verhogen naar bijvoorbeeld 9 cent/kWh.  

 

Oplossing 2: Ontwikkelen van een ander verrekenmodel 

Er kan een ander model worden ontwikkeld voor zowel de salderingsregeling als de 

postcoderoosregeling, die de productie van zonne-energie op VvE’s beloont, bijvoorbeeld via een 

SDE+achtige regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). 

 

4.3 Angst voor problemen binnenmilieu na isolatie 

Een deel van de eigenaren is bang voor problemen met het binnenmilieu bij isolatie van de schil. Het 

gaat daarbij bijvoorbeeld om vocht- en constructieproblemen. Veel leveranciers van spouwmuurisolatie 

doen goed onderzoek naar de kwaliteit van de spouw en baseren mede hierop de garanties. Toch is het 

voor eigenaren kritisch, want het bedrijf heeft belang bij levering. Dit is soms voor de VvE reden om te 

besluiten de energiebesparende maatregelen niet te treffen. 

 

Oplossing 1: inschakelen onafhankelijke adviseur of gemeente 

Dit probleem kan effectief worden opgelost door het inschakelen van een onafhankelijke adviseur of de 

gemeente bij de uitvoering van de maatregelen. De onafhankelijkheid is geborgd en dit vergroot de druk 

op de leverancier om gedegen werk af te leveren. 

 

Oplossing 2: scholing bestuur c.q. technische commissie van VvE 

Een andere oplossing is dat een delegatie van het bestuur of de technische commissie van de 

VvE c.q. geïnteresseerde VvE-eigenaren zich verdiepen in de materie door het volgen van een 

technische cursus. Dergelijke cursussen worden bijvoorbeeld door de gemeente Den Haag aangeboden. 

 

4.4 Te positieve voorstelling van zaken ten aanzien van 

energiebesparing 

Veel VvE’s die overwegen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, laten zich adviseren door 

leveranciers door middel van het aanvragen van een offerte. Dit leidt niet altijd tot de juiste 
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informatieverstrekking en vaak wordt het effect van de te treffen energiebesparende maatregelen te 

rooskleurig voorgesteld. Dit voedt de scepsis van appartementseigenaren ten aanzien van het nut van 

het treffen van matregelen, en het vermindert de kans op een positief investeringsbesluit. 

 

Oplossing 1: inschakelen onafhankelijke adviseur of gemeente 

Dit probleem kan effectief worden opgelost door het inschakelen van een onafhankelijke adviseur of de 

gemeente voor het verstrekken van objectieve informatie. Dit werkt kostenverhogend en met name 

kleine VvE’s ervaren dat. Anderzijds heeft de praktijk bewezen dat adviseurs (een deel van) hun kosten 

kunnen terugverdienen omdat zij bedrevener zijn tijdens de fase van prijsonderhandelingen met 

leveranciers. Soms kunnen zij een hogere korting bedingen of onnodige kostenposten voorkomen. 

 

Oplossing 2: Gevalideerde informatie via één website 

Zie paragraaf 3.3. 

Er bestaat behoefte aan een databank met onafhankelijke en objectieve informatie, die voorzien is van 

een rijkskeurmerk (bijvoorbeeld logo BZK). 

 

Oplossing 3: Garantstelling voor energiebesparing 

Gemeenten kunnen garant staan voor de te behalen energiebesparing door de appartementseigenaren. 

Zo biedt de gemeente Tilburg een garantie op de voorgecalculeerde besparing op het gas- of 

stadsverwarmingsgebruik gedurende de eerste vijf jaar. Dit kan VvE-leden over de drempel helpen om in 

te stemmen met de energiebesparende maatregelen. De kosten om van de Tilburgse Energie Garantie 

(TEG) gebruik te maken, bedragen 1% van de investeringssom. Overigens, In de praktijk wordt weinig 

gebruik gemaakt van de TEG, omdat men de kosten van 1% bezwaarlijk vindt. 
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4.5 Normbedragen kunnen flink afwijken van werkelijke 

investeringskosten 

In het energieadvies worden, naast de terugverdientijd en de besparing, ook de investeringskosten 

vermeld. Dit gebeurt op basis van normbedragen en deze kunnen in de praktijk sterk afwijken van de 

werkelijke investeringskosten. Een voorbeeld daarbij is het plaatsen van dubbel glas. De normkosten 

liggen rond de € 75 per m
2
, maar de investeringskosten kunnen tot het tienvoudige oplopen als ook de 

kozijnen vervangen moeten worden om het dubbel glas te kunnen plaatsen. 

 

Oplossing 1: De werkelijke investeringskosten vermelden  

Bij voorkeur dienen in het energieadvies ook de werkelijk te verwachten investeringskosten te worden 

vermeld. De in gebruik zijnde software zou op dit punt door de leveranciers moeten worden aangevuld. 



 

7661.104| Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s: uitwerking SER-Energieakkoord  

F
a

se
 3

 F
in

a
n

ci
ë

n
 

5 Fase 3 Financiën: belemmeringen en oplossingen 

5.1 Terughoudendheid banken bij financiering VvE’s 

In het eerder genoemde ‘Vooronderzoek alternatieve financieringsvormen VvE’s’ van Platform31 wordt 

onder meer geconcludeerd dat banken een vrees hebben om leningen voor duurzaamheidsmatregelen 

aan VvE’s te verstrekken. Banken hebben over het algemeen geen ervaring met de VvE als klant. Het 

ontbreken van een behoorlijk track-record, in combinatie met het ontbreken van een onderpand en het 

daardoor moeilijk inschatten van de kredietwaardigheid, draagt bij aan een hoge risico-inschatting door 

banken met een hoge risico-opslag als gevolg. Blijkbaar zijn banken onvoldoende op de hoogte van het 

feit dat de risico’s zeer klein zijn. In de afgelopen jaren heeft de SVn aan 191 VvE’s een niet-

hypothecaire lening verstrekt. Daarmee was een totaalbedrag gemoeid van ruim €30 miljoen en de 

lening en verschuldigde rente is voor 100% door de VvE’s terug betaald.  

Daarbij komt dat in de afgelopen tijd door VvE-juristen soms verschillend geoordeeld werd over de 

toelaatbaarheid van het verstrekken van een lening aan de VvE. Dit heeft de terughoudendheid van 

banken m.b.t. het verstrekken van een VvE-lening vergroot. Banken zouden bij voorkeur zien dat 

expliciet in het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen dat het verstrekken van een VvE-lening is 

toegestaan. Het Burgerlijk Wetboek verbiedt het verstrekken van een lening aan een VvE niet. Leningen 

aan VvE’s zijn daarmee in beginsel toegestaan. Desondanks zijn banken terughoudend met het 

verstrekken van een VvE-lening. 

 

Oplossing 1: Voorlichting aan banken 

In de eerste plaats kan het goed voorlichten van de banken over de vermeende risico’s in positieve zin 

bijdragen tot het verstrekken van VvE-leningen. Inmiddels heeft de Rabobank een enkele VvE-lening 

verstrekt en ervaren dat de betalingsrisico’s voor een VvE-lening kleiner zijn dan het betalingsrisico op 

een lening die aan een particulier is verstrekt. 

 

Oplossing 2: In BW expliciet opnemen dat VvE-lening is toegestaan 

Wenselijk is om in het Burgerlijk Wetboek expliciet op te nemen dat het verstrekken van een lening aan 

de VvE is toegestaan. Een wetswijziging zorgt voor zowel de financiële instellingen als voor VvE’s voor de 

noodzakelijke duidelijkheid omtrent de mogelijkheden voor een VvE om een financiering aan te gaan. 

Een eerste inventarisatie geeft aan dat zowel artikel 5:126 als 5:122 lid 4 BW gewijzigd dient te worden. 

Bijvoorbeeld door in artikel 5:126 lid 1 een zin toe te voegen: ”De VvE kan ter bestrijding van deze 

kosten een geldlening afsluiten” en artikel 5:122 lid 6, te vervangen door “de verklaring houdt tevens 

een opgave in van de schulden van de VvE en de omvang van het reservefonds van de vereniging, 

bedoeld in artikel 126 lid 1”. In dit verband zijn door de minister in de beleidsbrief aan de Tweede Kamer 

d.d. 12 juni 2014 diverse te treffen maatregelen beschreven. Het is gewenst dat deze maatregelen snel 

getroffen worden. Inmiddels is er een concept wetswijziging in voorbereiding onder de naam Wet 

verbetering VvE’s. Hierin wordt verduidelijkt dat een VvE een financiering kan aangaan. Ook de regels 

met betrekking tot hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangepast en wel zodanig dat deze regels geen 

belemmering meer vormen voor het aangaan van een financiering. Eind september 2015 is de 

internetconsultatie van deze voorgenomen wetswijziging gesloten. Op basis van de ingediende reacties 

wordt het voorstel nu verder voorbereid voor indiening bij de Raad van State. 
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Vooruitlopend daarop kan ook nog gedacht worden aan het uitbrengen van een verklaring door het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie dat het verstrekken van een VvE-lening op basis van de huidige wet- 

en regelgeving toegestaan is. 

 

Oplossing 3: Nationaal Energiebespaarfonds open stellen voor VvE-leningen 

Individuele appartementseigenaren kunnen gebruik maken van de laagrentende leningen uit het 

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Maar als niet alle VvE-eigenaren dat willen doen, is het 

aantrekken van een lening door de VvE een goede oplossing. Tot nu toe hebben banken nog maar 

mondjesmaat VvE-leningen verstrekt. Zij stellen vaak veel eisen om het betalingsrisico af te dekken, dat 

zij ten onrechte relatief hoog inschatten. Het verdient daarom aanbeveling dat het NEF ook wordt 

opengesteld voor het verstrekken van leningen aan VvE’s. Aandachtspunten daarbij zijn het hanteren 

van een lage entreetoets (bijvoorbeeld minimale lening van €1.000 per appartement) en een nader over 

een te komen looptijd van maximaal 15 jaar bij relatief hoge leenbedragen (bijvoorbeeld bij leningen 

vanaf €20.000 en meer). 

 

In de periode van de totstandkoming van dit rapport is het NEF opengesteld voor VvE’s en wel per 1 juli 

2015. In paragraaf 2.7 is deze leenfaciliteit beschreven inclusief de belangrijkste maatregelen en criteria. 

  

 

5.2 Borgstelling op VvE-lening 

In de brief ‘Functioneren van VvE’s’ d.d. 12 juni 2014 aan de Tweede Kamer heeft de minister voor 

Wonen en Rijksdienst aangegeven dat hij onderzoekt of de €35 miljoen die bij het begrotingsakkoord in 

2013 aan het revolverend fonds voor energiebesparing is toegevoegd, gericht kan worden ingezet voor 

VvE’s die hun bezit willen verduurzamen. De gedachte hierbij was deze €35 miljoen in te zetten in de 

vorm van een borgstelling aan banken op leningen aan VvE’s, waardoor het betalingsrisico op een VvE-

lening voor banken verder wordt beperkt en de door de bank aan de VvE te berekenen rente kan 

worden verlaagd. Inmiddels is het NEF opengesteld voor VvE’s, waarmee voor de VvE’s de mogelijkheid 

is ontstaan om tegen aantrekkelijke voorwaarden te kunnen lenen voor het treffen van 

energiebesparende maatregelen. Hiermee lijkt de noodzaak voor een apart VvE-fonds voor 

borgstellingen op leningen van banken vervallen te zijn. 

 

5.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid belemmert VvE-lening 

In hoofdstuk 2 is nader ingegaan op de hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarin is toegelicht dat een VvE-

geldlening in principe een deelbare schuld is, tenzij uit de contractuele voorwaarden anders blijkt. 

Appartementseigenaren zijn dan slechts verantwoordelijk voor hun leningsdeel. 

Verder is er wel sprake van interne aansprakelijkheid. Deze houdt in dat, indien een lid niet betaalt, ook 

de opvolgend eigenaar voor maximaal 2 jaar aangesproken kan worden op de achterstallige periodieke 

bijdragen. De resterende achterstallige bijdragen vervallen aan de VvE, oftewel de achterstand wordt 

omgeslagen over de overige eigenaren naar hun aandeel zoals dat blijkt uit de splitsingsakte. Dit risico 

lopen VvE-leden met een goede betalingsmoraal niet alleen voor een aangegane VvE-lening maar ook 

voor bijvoorbeeld de bijdrage aan het reservefonds of de servicekosten. Echter de risico’s zijn klein voor 

VvE’s die een strikt incassobeleid voeren. 
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Toch speelt het argument van hoofdelijke aansprakelijkheid bij het aantrekken van een VvE-lening wel 

een rol in de afweging van de VvE-leden om hiermee akkoord te gaan. Zij lopen een zeker risico, ook al is 

dat maar klein. 

 

Oplossing 1: Strikt incassobeleid door VvE 

Bij VvE’s die een strikt incassobeleid voeren, lopen de VvE-leden nagenoeg geen risico om op te draaien 

voor de achterstallige betalingen van slecht betalende VvE-leden. 

 

Oplossing 2: Geen VvE-lening maar individuele leningen per VvE-lid, eventueel met 

borgstelling 

Als om reden van bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid afgezien wordt van het aangaan van een 

VvE-lening, dan valt men terug op het aantrekken van leningen door de individuele VvE-leden. Vaak is 

dan het probleem dat niet alle VvE-leden een lening kunnen aantrekken. De praktijk leert dat dat 

probleem vaak via een borgstelling (zie voorbeeld Surinamestraat in Amersfoort; hoofdstuk 2) of het 

verstrekken van een laagrentende lening kan worden opgelost (zie voorbeeld VvE De 

Wiltenburgh in Utrecht). Daarbij zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van het Nationaal 

Energiebespaarfonds dat individuele huiseigenaren leningen verstrekt. 

 

 
  

VvE de Wiltenburgh in Utrecht 
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Oplossing 3: Combinatie van individuele leningen en een VvE-solidariteitslening 

Voor tal van appartementseigenaren is de hoofdelijke 

aansprakelijkheid een zwaarwegende factor om af te zien van 

het aantrekken van een VvE-lening. Door VvE De Gouden Leeuw 

in Amsterdam is een financieringsconstructie toegepast waarbij 

Voorbeeld: Verduurzaming vlotgetrokken met individuele leningen 

 

VvE De Wiltenburgh uit Utrecht bestaat uit 72 appartementen die particulier eigendom zijn (bouwjaar 1965). De 

VvE had in het verleden onvoldoende gespaard voor groot onderhoud, werd geconfronteerd met achterstallig 

onderhoud en voerde al een aantal jaren intern een discussie over de renovatie. Door het bestuur waren 

offertes opgevraagd bij leveranciers voor de vervanging van de metalen kozijnen en het enkel glas door 

kunststof kozijnen en HR++ glas aan de voorzijde van het gebouw, en de vervanging van de collectieve 

verwarmingsinstallatie door 72 individuele verwarmingsketels. Dit kwam neer op een investering van ca. € 1,4 

miljoen en daarmee een eenmalige individuele bijdrage van ca. € 20.000 per appartementseigenaar. Tien 

eigenaar-bewoners waren niet in staat om dit bedrag te financieren en daardoor heeft het project enige jaren 

stil gelegen. 

 

Met de inschakeling van een onafhankelijk energieadviesbureau is het project weer vlot getrokken. Door deze 

energieadviezen werd bij het bestuur en de vereniging inzichtelijk gemaakt hoe groot de besparingen op de 

energierekening zouden kunnen zijn en hoe groot de (positieve) invloed hiervan was op de woonlasten. 

Uiteindelijk hebben de leden gekozen voor een allesomvattende energieaanpak die per lid een bijdrage vereiste 

van ruim € 30.000.  

Tijdens de verschillende ALV’s werd duidelijk dat er geen draagvlak was om de VvE een lening te laten sluiten, 

maar dat het financieringsvraagstuk langs de individuele weg moest worden opgelost. In vervolg daarop is 

samen met de banken, gemeentelijke kredietbank (KBU), gemeente en de provincie een bancair (“groene 

lening”), taxatie- en notarieel (2e hypotheek of evt. verhoging van de hypothecaire inschrijving ) arrangement 

vormgegeven voor de VvE en/of de bewoners. 

Tien leden waren niet in staat om de financiering rond te krijgen. De gemeente Utrecht heeft 9 van hen een 

individuele laagrentende lening aangeboden. De gemeente heeft geweigerd om dit aanbod aan 1 bewoner te 

doen en met deze eigenaar heeft de VvE een aparte individuele betalingsregeling afgesproken. 

 

Succesfactoren 

Belangrijke succesfactoren voor het gehele traject dat een doorlooptijd kende van bijna 2,5 jaar waren: 

• Het aantrekken van, het vertrouwen in en de intensieve samenwerking tussen bestuur en zijn adviseurs 

gedurende het gehele traject. 

• De eye-opener voor de bewoners wat er op de energierekening bespaard zou kunnen worden. 

• De regelmatige (voor)overleggen en de afstemmingen met het bestuur van de VvE gedurende het gehele 

traject van voorbereidingen en onderzoeken op weg naar de definitieve besluitvorming in de ALV. 

• Het actieve optreden en de communicatie tijdens de diverse (voorbereidende) vergaderingen en ALV’s van 

zowel het bestuur als de verschillende adviseurs om bewoners te informeren over de resultaten en hen 

"mee te nemen" in het (te) doorlopen proces. 

• De actieve communicatie tussen bestuur en bewoners 

•  middels o.a. nieuwsbrieven en bijeenkomsten. 
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het aantrekken van individuele leningen is gecombineerd met een VvE-solidariteitslening (zie uitgewerkt 

voorbeeld). 

 

 

 

Oplossing 4: Overdraagbaar maken van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

In het Burgerlijk Wetboek is het volgende vastgelegd: voor de schulden van de VvE zijn de 

appartementseigenaren ten tijde van het ontstaan van de schuld hoofdelijk aansprakelijk. Dit remt de 

behoefte om in te stemmen met het aangaan van een VvE-lening met name bij leden die binnen 

afzienbare tijd willen verhuizen. Zij willen die schuld niet meenemen. 

Daarom verdient het de voorkeur om ook de overdraagbaarheid van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

een wettelijk kader te geven in BW Boek 5 artikel 113 lid 5. Hieraan dient te worden toegevoegd dat de 

hoofdelijke aansprakelijkheid aangaande de betreffende VvE-lening overgedragen kan worden aan de 

koper van het appartement indien dit expliciet vermeld staat in de koopakte.  

 

Oplossing 5: Financiering via ESCo 

Een andere oplossing voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen is de ESCo. Daarbij besteedt 

een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een 

externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, 

minder vermogensbeslag te hebben en de eigen organisatie te ontlasten. Het verdienmodel van een 

Voorbeeld: Combinatie van individuele leningen en een VvE-solidariteitslening 

 

VvE De Gouden Leeuw (400 appartementen, 10 woontorens, bouwjaar 1976) heeft een jarenlang traject 

gelopen om te komen tot maximale energiebesparing door meerdere maatregelen optimaal te combineren met 

het onderhoud. Het betrof een pakket van maatregelen bestaande uit dak- en gevelisolatie alsmede kozijn- en 

glasvervanging. 

 

Als de leden de maatregel met een eigen bijdrage zouden voldoen was de verwachting dat niet alle individuele 

leden daartoe in staat zouden zijn en dat zij er ook geen financiering voor zouden kunnen krijgen. Niet alleen uit 

hoofde van inkomen, maar ook uit hoofde van leeftijd. Tegen het aantrekken van een deelbare VvE-lening, 

waarmee de aansprakelijkheid beperkt is tot het breukdeel, bleef veel weerstand bestaan. 

 

Gekozen oplossingsrichting 

Individuele leden die dat willen of kunnen, voldoen de kosten uit eigen middelen. Voor de leden die dat niet 

willen of kunnen, is er de zgn. solidariteitslening: 

• De VvE heeft een externe (laagrentende) lening aangetrokken bij de gemeente voor de leden die niet uit 

eigen bijdrage de kosten kunnen voldoen. Zo faciliteert de VvE de leden optimaal met een lage rente. 

• Deze lening is via Krediet Bank Nederland tegen de lage rente uitgezet bij de individuele leden. De 

Kredietbank garandeert de VvE de terugbetaling van de lening aan de gemeente. Hiermee is ieder 

probleem van hoofdelijke aansprakelijkheid van de baan.  

• De Kredietbank heeft de individuele leden getoetst en heeft deze vervolgens een individuele lening 

verstrekt. Hierbij is looptijdverlenging ten opzichte van de door de VvE aangetrokken externe 

(laagrentende) lening aangeboden, waardoor de maandelijkse lasten in evenwicht komen met de 

energiebesparing.  
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ESCo is voor veel VvE-leden niet duidelijk en het is van belang dat hierover transparant wordt 

gecommuniceerd.  

 

5.4 Bijdrage ineens op VvE-lening 

In enkele gevallen wordt het treffen van energiebesparende maatregelen door een VvE gefinancierd op 

basis van een VvE-lening. Het komt dan voor dat een deel van de VvE-leden het investeringsbedrag in 

één keer vooraf wil verstrekken en dus niet wil participeren in de VvE-lening. Zeker gelet op de lage 

rente op een spaarrekening is dit voor wat bemiddelde VvE-leden een financieel gunstige oplossing. Een 

probleem daarbij is dat de banken dit vaak niet toestaan. Zij vinden het belangrijk dat ook de meer 

kapitaalkrachtige VvE-leden in de lening participeren en risico dragen in het geval sprake is van 

achterstallige of nalatige betalingen door VvE-leden. 

Oplossing 1: Regelen via individuele financiering  

Deze situatie doet zich niet voor als gekozen wordt voor financiering van de energiebesparende 

maatregelen door de individuele VvE-eigenaren. Zij kunnen kiezen voor het aantrekken van een 

banklening of de inzet van eigen middelen. 

 

5.5 Banken stellen minimumbedrag aan VvE-lening 

Bijna 80% van de VvE’s heeft maximaal 10 appartementseigenaren. Juist voor die groep is het moeilijk 

om eventueel een VvE-lening aan te trekken. De banken voeren veel administratieve handelingen en 

controles uit en kunnen die kosten slechts verdelen over een beperkt aantal VvE-leden. Daarom 

hanteren de banken veelal een minimumeis voor een VvE-lening die varieert van € 100.000 tot € 

1.000.000. Hierdoor is het aantrekken van een VvE-lening voor een kleine VvE vaak niet mogelijk. 

De kleine VvE’s zijn dan ook voor een VvE-lening aangewezen op kleine kredietverstrekkers 

(bijvoorbeeld VvE Finance en Spuybroek Advies of Ribank onderdeel van Crédit Agricole Consumer 

Finance Nederland B.V.. Ter beperking van de handelingskosten stellen ook deze organisaties meestal 

een minimumeis aan het benodigde krediet. Deze ligt echter veel lager en bedraagt € 25.000, of men 

stelt de eis dat de VvE minimaal 5 appartementsrechten moet omvatten. Het verstrekken van een 

krediet aan deze groep VvE’s wordt risicovoller geacht en dit komt tot uitdrukking in de kosten. Zo 

hanteert VvE Finance voor een kredietarrangement een rentetarief van 7,9% (januari 2013) en wordt 

het krediet verstrekt voor een termijn van zes tot tien jaar. Dit rentetarief ligt ongeveer 3% hoger dan de 

rente voor een hypotheek. 

 

Oplossing 1: Geen VvE-lening maar individuele leningen per VvE-lid 

Kleine VvE’s kunnen deze belemmering omzeilen door het aantrekken van leningen door de individuele 

VvE-leden. Onder meer kan men via het Nationaal Energiebespaarfonds een laagrentende lening 

aantrekken voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De rente ligt bij benadering op het niveau 

van een vergelijkbare hypotheeklening. Wel geldt de eis van € 2.500 als minimaal te lenen bedrag.  
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Oplossing 2: Crowdfunding via vermogende VvE’s 

Sommige VvE’s beschikken over een omvangrijk reservefonds, en een aantal is bereid, gelet op de lage 

creditrente, geld te lenen aan andere VvE’s. De ideeën verkeren in het beginstadium en verdienen 

nadere uitwerking. 

 

5.6 Vervallen aansprakelijkheid VvE-lening bij verkoop 

In de praktijk is gebleken dat veel VvE’s moeite hebben om een grote meerderheid mee te krijgen die 

wil investeren in het nemen van (gezamenlijke) energiebesparende maatregelen. Überhaupt is de 

discussie lastig omdat veel eigenaren niet verder kijken dan vijf jaren vooruit. Investeringen in duurzame 

maatregelen worden vaak niet binnen die periode terugverdiend. Ook is men er niet van overtuigd dat 

energiebesparende maatregelen zich terugvertalen in een hogere verkoopprijs.  

Kortom: het treffen van energiebesparende maatregelen door VvE’s gaat niet vanzelf. Momenteel is de 

rijksoverheid bezig om het voor VvE’s makkelijker te maken om financiering aan te trekken. Een 

knelpunt daarbij is dat het VvE-lid, dat participeert in de VvE-lening ook na verkoop financieel 

aansprakelijk blijft. Dit is een rem op het aantrekken van VvE-leningen. 

 

Oplossing 1: Schuld op VvE-lening bij verkoop overdraagbaar maken 

Het is wenselijk dat het bestuur van de VvE bij eigendomsoverdracht aan de notaris niet alleen opgeeft 

welk aandeel in de reserves door verkoper aan koper wordt overgedragen maar ook diens aandeel in de 

schuld van de VvE. Ook moet dan zijn vastgelegd dat van rechtswege het aandeel in de schuld (en 

daarmee de aansprakelijkheid van verkoper voor diens aandeel) wordt overgedragen. Dit dient in het 

Burgerlijk Wetboek te worden opgenomen. Het initiatief hiertoe is inmiddels genomen in de Wet 

verbetering VvE’s. 

 

5.7 Korte looptijd van leningen 

Banken verstrekken voor duurzaamheidsleningen aan VvE-leden vaak leningen met een betrekkelijk 

korte looptijd van zeven tot tien jaar. Ook de energiebespaarlening via het NEF heeft een relatief korte 

looptijd. Voor bedragen tot € 5.000 is de looptijd van de lening zeven jaar en voor leningen van €5.000 

en meer was de looptijd van de lening tien jaar. Voor tal van VvE-leden met een betrekkelijk laag 

inkomen dat hen in staat stelt om een goedkoop appartement te bewonen, kan die looptijd een ernstige 

barrière opwerpen. Met name geldt dat voor een VvE die kiest voor een omvangrijk duurzaamheidsplan, 

waarvoor de investeringskosten tot wel € 30.000 en meer kunnen bedragen. Dan is een looptijd voor 

een VvE-lening of voor individuele leningen aan VvE-leden met een looptijd van maximaal tien jaar een 

belemmering. Sinds kort biedt het NEF leningen van meer dan €15.000 aan met een looptijd van tien of 

vijftien jaar. Toch kan ook die vijftien jaar nog te beperkend werken. 

Oplossing 1: verlengen looptijd leningen 

Bovenstaande belemmering kan eenvoudig worden opgelost door het verlengen van de looptijd van 

VvE-leningen en leningen aan individuele VvE-leden. Hoe hoger de lening hoe knellender een beperkte 

looptijd wordt. Het is gewenst om in overleg met de financiers te komen tot een beter evenwicht tussen 

het leningsbedrag en de looptijd. 

Zo gaat de provincie Gelderland in een pilot een borgstelling aanbieden voor VvE-leningen tot 30 jaar. 
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6 Fase 4 Besluitvorming: belemmeringen en 

oplossingen 

6.1 Profijtverschillen van energiemaatregelen 

De gangbare isolatiemaatregelen hebben verhoudingsgewijs de kortste terugverdientijd en zijn 

interessant voor VvE-leden die vaak ook maar een korte woonhorizon hebben. Dit betreft gevelisolatie, 

dakisolatie, glasisolatie en vloerisolatie. De kosten hiervoor moeten op basis van de breukdelen worden 

toegerekend en dit staat vaak niet in een rechtevenredige verhouding tot de opbrengst. Van dakisolatie 

profiteren alleen de VvE-leden op de bovenste woonlaag. Bij vloerisolatie profiteren alleen de VvE-leden 

van de onderste woonlaag. Van gevelisolatie profiteren vooral de hoekappartementen.  

Profijtverschillen roepen een gevoel van oneerlijkheid op en dit is voor tal van VvE-leden reden om 

tegen een dergelijke energiebesparende maatregel te stemmen. 

 

Oplossing 1: het treffen van energiebesparende maatregelen als onderhoud aanmerken 

Over het algemeen hebben VvE-leden er geen moeite mee dat het voordeel van investeringen in 

onderhoud niet overeenkomt met de kostenverdeling op basis van de breukdelen. Het vernieuwen van 

een lekkend dak is in het directe voordeel van de bewoners van de bovenste verdieping, maar alle VvE-

leden zullen zich realiseren dat het uitvoeren van het onderhoud noodzakelijk is. 

Bij het treffen van energiebesparende maatregelen is de beleving heel anders. Het isoleren van het dak 

is alleen in het voordeel van de bovenste bewoners en sommige leden vinden het dan niet meer redelijk 

om aan die investeringen mee te betalen. Zij zijn van oordeel dat alleen de bovenste bewoners voordeel 

halen uit hun investering (minder energieverbruik), maar daarbij realiseren zij zich niet dat de bewoners 

van een tussenwoning al jaren een lagere energienota hebben.  

Er is dus nog een verschil tussen het uitvoeren van onderhoud en het treffen van energiebesparende 

maatregelen. Maar dat verschil neemt wel af: geen weldenkende VvE zal bij kozijnvervanging besluiten 

tot het plaatsen van enkel glas of bij vervanging van de cv-ketel besluiten om een VR-ketel te plaatsen in 

plaats van een HR-ketel. Kortom, maatschappelijk is de druk zo groot geworden dat energiebesparing 

bijna een must wordt. Daarmee komen onderhoud en energiebesparende maatregelen steeds dichter 

bij elkaar te liggen.  

Het is een stimulans als het treffen van energiebesparende maatregelen bestempeld wordt als 

(noodzakelijk) onderhoud. Profijtverschillen zullen dan in veel mindere mate als oneerlijk worden 

ervaren. In het verlengde is het dan gewenst om de besluitvorming voor energiebesparende 

maatregelen gelijk te schakelen aan onderhoud (een gewone meerderheid van stemmen is toereikend), 

de bestemming van het reservefonds te verruimen en bij de opstelling van een 

meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) ook rekening te houden met vervanging van energiematerialen. 

 

Oplossing 2: kostentoedeling 

Volgens de modelsplitsingsreglementen is veelal opgenomen dat besloten kan worden om de kosten 

niet te verdelen op basis van de breukdelen maar op basis van een andere verdeling. Zodoende kunnen 

de kosten voor een energie-investering verdeeld worden op basis van het verwachte profijt. Die 

aangepaste kostenverdeling kan echter altijd worden herroepen door de Algemene Ledenvergadering. 
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Om dat te voorkomen zou het toepassen van een andere kostenverdeling dan de breukdelen in het 

Burgerlijk Wetboek moeten worden geregeld of in een nieuw op te stellen modelreglement. 

Als grondslag zou bijvoorbeeld de berekening kunnen gelden die een gecertificeerd energieadviseur 

heeft gedaan ten aanzien van ieders besparingspotentieel van een bepaalde maatregel. Afhankelijk 

hiervan betaalt een ieder mee aan een bepaalde investering. 

 

6.2 Energiebesluit vergt een gekwalificeerde meerderheid 

Het treffen van energiebesparende maatregelen is geen regulier onderhoud en vereist een 

gekwalificeerde meerderheid. In de praktijk wordt dit soms als een belemmering ervaren, maar 

opmerkelijk genoeg heeft die belemmering maar een beperkte betekenis. Om energiebesparende 

maatregelen te kunnen treffen, moet vaak veel overtuigingskracht worden ingezet. Voor- en nadelen 

moeten transparant op een rij zijn gezet. Er is een proces gevoerd om bij de VvE-leden draagvlak op te 

bouwen. Als uiteindelijk een besluit genomen moet worden, is veelal een grote meerderheid voor of 

tegen het treffen van de energiebesparende maatregelen. Toch blijft het feit dat een gekwalificeerde 

meerderheid is vereist, soms een belemmering vormen. 

 

Oplossing 1: Energiebesparende maatregelen als onderhoud aanmerken 

Als het treffen van energiebesparende maatregelen wettelijk aangemerkt wordt als (noodzakelijk) 

onderhoud, kan volstaan worden met een gewone meerderheid.  

 

6.3 Energiebesluit door rechter vernietigd 

In de praktijk komt het voor dat een besluit van de VvE tot het treffen van energiebesparende 

maatregelen door de rechter wordt teruggedraaid. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de minderheid kan 

aantonen dat zij geen belang heeft bij het treffen van de energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld 

omdat het belangrijker is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren of omdat de minderheid geen 

voordeel heeft van de maatregelen of de verhuurder de kosten voor de energiebesparende maatregelen 

niet kan terugverdienen. 

 

Oplossing 1: Energiebesparende maatregelen als onderhoud aanmerken of dit beperken tot 

de natuurlijke onderhoudsmomenten 

Een oplossing zou kunnen zijn om het treffen van energiebesparende maatregelen gelijk te stellen aan 

onderhoud. Een alternatief is om alleen bij natuurlijke onderhoudsmomenten energiebesparende 

maatregelen (waaronder spouwmuurisolatie of energiebesparende beglazing) aan te merken als 

noodzakelijk. Wellicht dat de verplichting tot het aanhouden van een reservefonds voor andere dan de 

gewone jaarlijkse kosten dusdanig aangepast kan worden dat hierin ook gespaard wordt voor 

duurzaamheidsmaatregelen. 
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6.4 Trage besluitvorming in VvE’s 

De meeste VvE’s hebben niet gereserveerd voor het treffen van energetische maatregelen. In dat geval 

zal hierover een apart investeringsbesluit moeten worden genomen en zullen alle VvE-leden financiële 

middelen moeten vinden. Het nemen van een dergelijk besluit en kunnen starten met de uitvoering 

vergt voor VvE’s veel meer tijd dan voor een individuele eigenaar-bewoner. In de praktijk blijkt dan ook 

dat veel subsidieregelingen van overheden een te korte looptijd hebben voor VvE’s om daarop te 

kunnen inspelen. Dit is een belemmering. 

 

Oplossing 1: in subsidieregelingen geld voor VvE’s oormerken en de werkingsduur verlengen 

Met het verstrekken van een subsidie wil de overheid een bepaald doel bereiken en de consument over 

de streep trekken om bepaalde investeringen te gaan doen. Dergelijke regelingen zijn tijdelijk. Als ze 

goed gaan lopen zijn ze niet meer nodig en worden ze stopgezet. Veel VvE’s vissen dus achter het net. 

Het is van belang dat de overheid bij het invoeren van een nieuwe subsidieregeling een deel van het 

geld oormerkt voor VvE’s. Tevens dient de looptijd van de subsidieregeling voor de VvE’s langer te zijn 

dan voor de andere gebruikers. 

In dit verband kan vermeld worden dat het NEF in 2015 ook opengesteld wordt voor leningen aan VvE’s. 

Behalve de individuele VvE-leden kunnen dan ook VvE’s gebruik maken deze regeling. Het is gewenst 

dat dit budget langdurig beschikbaar blijft voor de VvE’s. 

 

Voorbeeld: Onderhoud noodzakelijk, maar isolerende maatregelen door rechter afgewezen 

 

De VvE constateert dat er achterstanden zijn opgetreden in het onderhoud van de houten raamkozijnen. Dit 

onderhoud is verschillende malen uitgesteld, met name door de groot-eigenaars, waardoor nu het onderhoud 

te kwalificeren is als achterstallig. Er dient dringend onderhoud uitgevoerd te worden. De twee verhuurders 

hebben samen net voldoende stemmen om te voorkomen dat er een gekwalificeerde meerderheid behaald kan 

worden.  

De particuliere eigenaars willen graag en hebben daartoe een voorstel ingediend dat de raamkozijnen 

vervangen worden door kunststof raamkozijnen, met beter geïsoleerde glazen ramen. De groot-eigenaars 

stemmen op de vergadering tegen, waardoor de benodigde gekwalificeerde meerderheid niet behaald wordt.  

De particuliere eigenaars leggen de zaak voor aan de rechter en die komt tot de volgende conclusie. De ramen 

en kozijnen dienen onderhouden te worden. Dit onderhoud kan niet door de groot-eigenaars worden 

tegengehouden. Dus er moet geschilderd worden, het houtrot moet bestreden worden en waar nodig dienen 

de houten delen van de kozijnen vervangen te worden door nieuwe houten delen. De wens van de eigenaars 

om de kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen met beter isolerende glazen ramen wordt echter 

afgewezen. Dit wordt gezien als een niet-noodzakelijke verbetering. De rechter geeft aan dat hij een niet-

noodzakelijke vernieuwing niet dwingend op gaat leggen. Daarbij overweegt de rechter dat de verhuurders 

aangeven belang te hebben bij rendabele verhuur en dat onvoldoende gebleken is dat de investering in de 

kunststof kozijnen voldoende rendabel is. 

 

Bron: BJ9161, Sector kanton Rechtbank Rotterdam, 910888 
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6.5 Belangen van huurders in gemengde complexen 

Groot-eigenaars/verhuurders hebben naast het appartementsrecht te maken met het huurrecht. 

Daartoe behoort onder meer de Overlegwet. Om bouwkundige wijzigingen door te mogen voeren, met 

name isolerende maatregelen, kan goedkeuring van het huurdersoverleg nodig zijn omdat de 

huurprijzen verhoogd kunnen worden als er energiebesparende maatregelen zijn genomen. Het vereiste 

overleg met de huurders in het kader van de Overlegwet levert een extra administratieve hobbel op; dit 

overleg is echter maatschappelijk gezien onvermijdelijk, gelet op de belangen van de huurders.  

Hierbij komt nog dat de afstand tussen de huurder en de VvE nog groter is dan de afstand van een 

eigenaar-bewoner tot de VvE. De meeste huurders zullen niet weten dat er een VvE is en er dan ook 

geen weet van hebben dat eventueel energiebesparende maatregelen worden overwogen. In de fase 

van bewustwording wordt veelal geen rekening gehouden met de belangen van de huurders. 

 

Oplossing 1:Energiebesparende maatregelen als onderhoud aanmerken of dit beperken tot 

de natuurlijke onderhoudsmomenten 

Een oplossing zou kunnen zijn om het treffen van energiebesparende maatregelen gelijk te stellen aan 

onderhoud. Een alternatief is om alleen bij natuurlijke onderhoudsmomenten energiebesparende 

maatregelen (waaronder spouwmuurisolatie of energiebesparende beglazing) aan te merken als 

noodzakelijk onderhoud.  

Een belangrijk nadeel van deze oplossing is wel dat de rechten en belangen van de huurders worden 

aangetast, omdat zij zo geen recht hebben op inspraak. 

 

Oplossing 2: Huurrecht (en dus Overlegwet) ondergeschikt maken aan gebouwenonderhoud 

Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat bepaald wordt dat het huurrecht niet in de weg kan 

staan van het gebouwonderhoud, als dat noodzakelijk is. 

 

Oplossing 3: Huurders stem geven in VvE 

Huurders hebben op bepaalde gebieden een zelfde belang als woningeigenaren, bijv. leefmilieu 

(geluidsoverlast, vuilnisoverlast) en hoogte van de servicekosten c.q. periodieke bijdrage). Gedacht kan 

worden om huurders op een Algemene Ledenvergadering te laten spreken en eventueel ook te laten 

meestemmen.  
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6.6 VvE-lening in relatie tot servicelasten en verkoopbaarheid 

Bij verkoop van appartementen vermelden de NVM-makelaars ook de VvE-bijdrage. Het gaat soms om 

flinke bedragen die neer kunnen komen op 35% van de netto-woonlasten. Kopers realiseren zich vaak 

niet dat het relatief een groot beslag legt op de netto-woonlasten. Die VvE-bijdrage bestaat uit de 

bijdrage aan het reservefonds voor onderhoud en de bijdrage servicelasten. Een eventuele VvE-lening 

ter financiering van energiebesparende maatregelen, verhoogt de servicelasten. Echter, voor de koper 

wordt niet altijd zichtbaar dat tegenover deze hogere servicelasten ook lagere energielasten staan. Dit 

wordt door VvE-leden soms als argument aangevoerd om bij een besluit over een VvE-lening voor 

energiebesparende maatregelen ‘tegen’ te stemmen. 

 

Voorbeeld: Participatie van huurders in VvE 

 

Een woningcorporatie belast de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten door in de vorm van 

servicekosten. Huurders kunnen via de huurdersvereniging bezwaar maken tegen een verhoging van de 

schoonmaakkosten of de keuze van het schoonmaakbedrijf. Binnen de VvE gaan stemmen op om te kiezen voor 

een ander (goedkoper) schoonmaakbedrijf en/of om deels de schoonmaak zelf te doen. De VvE beslist in deze 

of dit doorgaat, waaronder de woningcorporatie, als vertegenwoordiger van de huurders. Huurders wonen in 

het gebouw en betalen ook deze kosten. Het zou daarom goed om deze twee groepen niet meer fysiek te 

scheiden maar samen te voegen door huurders op de Algemene Ledenvergadering een spreek- en stemrecht te 

geven (gemandateerd door de woningcorporatie). De SEV heeft in het verleden hierover gerapporteerd. Er zijn 

verschillende participatiemodellen mogelijk: 

1. particuliere eigenaren en huurders apart 

2. particuliere eigenaren en huurders overleggen gezamenlijk in bewonerscommissie 

3. particuliere eigenaren en huurders georganiseerd in een vereniging van gebruikers 

4. huurders krijgen gelimiteerd mandaat in VvE c.q. gemengde commissies 

5. huurders krijgen volledig mandaat in VvE. 

 

Voorbeeld: VvE-besluit tot energiebesparende maatregelen door rechter vernietigd, omdat 

vooraf geen overleg is gevoerd met huurders. 

 

Als er (nog) geen overleg heeft plaatsgevonden door de groot-eigenaar op grond van de Overlegwet met zijn 

huurdersoverleg, kan dit een reden zijn voor de rechter om besluitvorming te vernietigen. In deze casus was op 

een vergadering een besluit genomen met betrekking tot een groot-onderhoudsproject, zonder dat de groot-

eigenaar de mogelijkheid had gekregen om daarover van te voren in het kader van de Overlegwet met zijn 

huurders van gedachten te wisselen. Aangezien de organen van de vereniging en de leden zich jegens elkander 

moeten gedragen overeenkomstig hetgeen de redelijkheid en billijkheid van hen eist, moeten de particuliere 

eigenaars en de VvE bij het besluit ook de belangen van de groot-eigenaar meewegen, met name hem de 

mogelijkheid geven om te voldoen aan de verplichtingen uit de Overlegwet. Nu deze mogelijkheid niet 

geboden is, heeft de rechter het besluit vernietigd omdat het besluit de groot-eigenaar onredelijk in zijn 

belangen schaadt. 
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Oplossing 1: Verplichte melding van servicelasten en energielasten  

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om in advertenties voor de verkoop van een woning het 

energielabel te vermelden. Daarmee krijgt de koper echter nog geen goed beeld van de te verwachten 

energielasten. Door servicelasten, reservefonds en (genormeerde?) energielasten in de advertentie bij 

elkaar te plaatsen, kan de koper zich een reëel beeld vormen van de te verwachten totale woonlasten.  
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7 Samenvatting en conclusies 

7.1 Samenvattend overzicht van VvE-belemmeringen en 

oplossingen 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke belemmeringen VvE’s ervaren bij het 

verduurzamen van hun woongebouw. Tevens zijn per belemmering één of meerdere oplossingen 

beschreven. Die worden hier samengevat gepresenteerd in het volgende overzicht.  

 

Fasen Belemmeringen Oplossingen 
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Energiebesparing agenderen is moeilijk 1. VvE-adressen beschikbaar bij Kamer van 

Koophandel 

2. Inzet externe (gefinancierde) procesbegeleider 

3. Aanbieden van gefinancierde procesbegeleiding bij 

de lokale en regionale uitwerking van het 

Energieakkoord 

4. Voorlichting door brancheorganisaties en 

professionele beheerders 

Onverschilligheid leden 1. Voorlichting 

2. Gefinancierde procesbegeleiding 

Onverschilligheid bestuur 

 

1. Gevalideerde informatie via één website 

2. Gefinancierde procesbegeleiding 

VvE’s geven VvE-beheerders weinig ruimte 

voor verduurzaming 

1. Vergoeding voor VvE-beheerders 

(procesbegeleiding) 

2. Voorlichting door brancheorganisatie 

Korte woonduur VvE-leden 1. Communicatie 

Kosten onafhankelijk energieadvies 1. Subsidie verstrekken voor onafhankelijk 

energieadvies 

Communiceren in terugverdientijden is te 

beperkt 

1. Alle voordelen van de energiebesparende 

maatregelen etaleren 

Beperkingen vanuit Monumentenzorg/be-

schermd stads- en dorpsgezicht 

1. Uniform toepassen uitvoeringsregels 
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Business case zon voor VvE wel of niet 

rendabel? 

1. Onafhankelijk onderzoek uitvoeren  

Postcoderoosregeling is onwerkbaar voor 

VvE’s 

1. Hervormen van postcoderoos 

2. Ontwikkelen van een ander verrekenmodel  

Angst voor problemen binnenmilieu na 

isolatie 

1. Inschakelen onafhankelijk adviseur of gemeente 

2. Scholing bestuur c.q. technische commissie van VvE 

Te positieve voorstelling van zaken ten 

aanzien van energiebesparing 

1. Inschakelen onafhankelijke adviseur of gemeente 

2. Gevalideerde informatie via één website  

3. Garantstelling voor energiebesparing 

Normbedragen kunnen flink afwijken van 

werkelijke investeringskosten 

1. De werkelijke investeringskosten vermelden  
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 Terughoudendheid banken bij financiering 

VvE’s 

 

1. Voorlichting aan banken 

2. In BW expliciet opnemen dat VvE-lening is 

toegestaan 

3. Nationaal Energiebespaarfonds openstellen voor 

VvE-leningen (gerealiseerd) 

Borgstelling op VvE-lening 

 

1. Noodzaak vervallen door openstellen NEF 

Hoofdelijke aansprakelijkheid belemmert 1. Strikt incassobeleid door VvE 



 

7661.104| Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s: uitwerking SER-Energieakkoord 42 

VvE-lening 

 

2. Geen VvE-lening maar individuele leningen per VvE-

lid, eventueel met borgstelling 

3. Combinatie van individuele leningen en een VvE-

solidariteitslening 

4. Overdraagbaar maken van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid 

5. Financiering via ESCo 

Bijdrage ineens op VvE-lening 1. Regelen via individuele financiering 

Banken stellen minimumbedrag aan VvE-

lening 

 

1. Geen VvE-lening maar individuele leningen per VvE-

lid 

2. Crowdfunding via vermogende VvE’s 

Vervallen aansprakelijkheid VvE-lening bij 

verkoop 

1. Schuld op VvE-lening bij verkoop overdraagbaar 

maken 

Korte looptijd van leningen 1. Verlengen looptijd leningen 

Fa
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Profijtverschillen van energiemaatregelen 1. Het treffen van energiebesparende maatregelen als 

onderhoud aanmerken 

2. Kostentoedeling 

Energiebesluit vergt een gekwalificeerde 

meerderheid 

1. Energiebesparende maatregelen als onderhoud 

aanmerken  

Energiebesluit door rechter vernietigd 1. Energiebesparende maatregelen als onderhoud 

aanmerken of dit beperken tot de natuurlijke 

onderhoudsmomenten  

Trage besluitvorming in VvE’s 1. In subsidieregelingen geld voor VvE’s oormerken en 

de werkingsduur verlengen 

Belangen van huurders in gemengde 

complexen 

1. Energiebesparende maatregelen als onderhoud 

aanmerken of dit beperken tot de natuurlijke 

onderhoudsmomenten 

2. Huurrecht (en dus Overlegwet) ondergeschikt 

maken aan gebouwenonderhoud 

3. Huurders stem geven in VvE 

VvE-lening verhoogt servicelasten en remt 

verkoopbaarheid 

1. Verplichte melding van servicelasten en 

energielasten  

 

Het Energieakkoord en het daarin genoemde Nationale Energiebespaarfonds laten zien dat het 

verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad niet vanzelf gaat. Eigenaar-bewoners van een 

grondgebonden woning hebben het daarbij dan nog relatief gemakkelijk, omdat zij alleen in eigen huis 

de afweging hoeven te maken of en welke energiebesparende maatregelen worden getroffen. 

Individuele appartementseigenaren/VvE-leden kunnen dat niet zelf beslissen, maar moeten daarover 

met alle leden van de VvE in gezamenlijk overleg een besluit nemen. Dan geldt vaak ‘Zo veel mensen, zo 

veel meningen’. Dit heeft ertoe geleid dat de besluitvorming in VvE’s in zekere mate is gereguleerd, om 

een effectief beheer en onderhoud van het woongebouw mogelijk te maken. Het bovenstaande 

overzicht laat zien dat de VvE’s desondanks nog veel belemmeringen ervaren bij het verduurzamen van 

hun woongebouw. Het is de moeite waard om deze belemmeringen stuk voor stuk door te nemen en te 

beoordelen hoe de beschreven oplossingen kunnen worden gerealiseerd. De oplossingen zijn niet altijd 

even ver uitgewerkt en afgewogen. Soms is de oplossing eenvoudig uitvoerbaar en soms zal het nodig 

zijn om de voor- en nadelen van de beschreven oplossingen in breder verband op de uitvoerbaarheid te 

beoordelen. 
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Als een rode draad loopt door het onderzoek naar de knelpunten en de oplossingen een drietal 

onderwerpen te weten: 

• Voorlichting 

• Procesondersteuning 

• Beschikbaarheid van gevalideerde informatie 

 

De branche/markt en de (rijks-)overheid zouden de handen ineen moeten slaan en de komende jaren 

werk moeten maken van de drie hierboven genoemde aspecten. Maar er is meer aan de hand. 

 

De werkgroep heeft echter door de oogharen heen naar de ca. 25 belemmeringen en de ca. 45 

oplossingen gekeken en is tot de volgende bundeling en prioritering gekomen, die in de volgende 

paragrafen nader wordt uitgewerkt: 

1. Onderhoud en verduurzamen 

2. Financieringsoplossingen 

3. Informatieverstrekking. 

7.2 Onderhoud en verduurzamen 

De primaire taak van de VvE is het in stand houden van het gebouw. Dit volgt uit de bepalingen uit de 

Wet en de Reglementen. Het betreft dan met name onderhoud en noodzakelijke herstellingen. 

Verduurzaming behoort niet tot de kerntaak van de VvE. Ingrepen met een energiebesparend karakter 

worden niet gezien als “normaal’ onderhoud, maar als verbetering. Dat betekent dat binnen de VvE 

verzwaarde eisen gelden ten aanzien van de besluitvorming. Uit alle modelreglementen vloeit voort dat 

besluiten tot het nemen van energiebesparende maatregelen een verzwaarde aanwezigheid op de 

vergadering van eigenaars (quorum) vereisen én met een gekwalificeerde meerderheid genomen dienen 

te worden. 

Deze verzwaarde besluitvormingseisen worden in de VvE-branche gezien als een belemmering om te 

komen tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De belangen van de verschillende eigenaren 

liggen soms te ver uit elkaar, waardoor de gekwalificeerde meerderheid niet gehaald wordt. Om het 

nemen van energiebesparende maatregelen door VvE’s te bevorderen, kan gedacht worden over een 

andere kwalificatie of positionering van energiebesparende maatregelen binnen de regelgeving. Hierin 

zijn vérstrekkende en minder vérstrekkende alternatieven: 

1. duurzaamheid benoemen, naast onderhoud, als kerntaak van de VvE. 

2. het verplichten van een duurzame onderhoudsplanning 

3. energiebesparende maatregelen in de besluitvorming gelijkschakelen met beslissingen omtrent 

onderhoud en noodzakelijke herstellingen. 

Ad 1. Duurzaamheid benoemen, naast onderhoud, als kerntaak van de VvE 

Duurzaamheid kan als kerntaak benoemd worden in de wet of reglementen. Dat kan zonder een 

wijziging aan te brengen in de bestaande besluitvormingsregels. Door energiebesparing wél als kerntaak 

te benoemen wordt bereikt dat eigenaars zich bewust worden van duurzaam onderhoud. Bij de keuze 

voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden kan dan met een beroep op de kerntaak getracht 

worden voor de meest duurzame variant te kiezen. Bovendien krijgen eigenaars en/of het bestuur de 

mogelijkheid om het onderwerp te agenderen. In deze variant blijven duurzame maatregelen wel gezien 

als ‘verbetering’ zodat de verzwaarde eisen blijven gelden voor besluitvorming. 

Duurzaam onderhoud is in deze variant wel geïnstitutionaliseerd en zal uiteindelijk een proces van 

bewustwording tot gevolg hebben.  
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Het benoemen van duurzaamheid als kerntaak van de VvE zou het beste bij wet kunnen gebeuren, 

omdat op die wijze het duurzaam beheer voor alle VvE’s in Nederland gaat gelden. Door duurzaam 

beheer wettelijk te verankeren, kan ook het toetsingskader van bijvoorbeeld de rechter veranderen, 

omdat hij in de beoordeling van de vernietiging van besluiten de kerntaak, en dus de afwegingen van de 

vergadering van eigenaars, zal laten meewegen. 

Ad 2.Het verplichten van een duurzame onderhoudsplanning 

Een stap verder dan het benoemen van duurzaam beheer als kerntaak, is het verplicht stellen van de 

zogenaamd groene meerjarenonderhoudsplanningen. Immers, als alle VvE’s uiteindelijk over een 

duurzame meerjarenonderhoudsplanning beschikken, verduurzaamt de bestaande bouw uiteindelijk 

vanzelf en zal met een termijn van 20 tot 30 jaar het merendeel van de bestaande appartementen 

duurzaam gemaakt zijn. 

Probleem bij deze variant is echter dat een verplichting tot het hebben van een ’gewoon’ MJOP al niet 

bestaat. Vanaf het modelreglement 2006 is er een verplichting opgenomen tot het hebben van een 

MJOP. In een nieuw modelreglement zou dit uitgebreid kunnen worden naar een groen MJOP. Echter, 

het effect daarvan zal zeer beperkt zijn omdat dit nieuwe modelreglement in de regel juist voor 

nieuwbouw zal gaan gelden; gebouwen die al aan de nieuwste (energetische) voorschriften voldoen. 

Een groen MJOP heeft dus alleen zin als het breed verplicht wordt. Dat zou dan via een algemeen 

verbindend voorschrift gaan. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het onderscheid tussen 

appartementseigenaren en eigenaren van grondgebonden woningen groot wordt. Immers deze laatste 

groep kent evenmin een verplichting tot het hebben van een onderhoudsplanning, laat staan een 

groene onderhoudsplanning. 

Als duurzaam beheer van het gebouw tot kerntaak wordt benoemd, kan een uitvloeisel hiervan wel zijn 

dat een onderhoudsplanning ook duurzaam wordt gemaakt. In dat geval kan een eigenaar namelijk met 

een beroep op de kerntaak van de VvE een duurzaam MJOP bewerkstelligen. De VvE gaat dan 

reserveren en treft op den duur de energiebesparende maatregelen. Omdat er gespaard is in het 

reservefonds zal de besluitvorming dan veelal geen probleem meer zijn. 

 

Ad 3. Energiebesparende maatregelen gelijk stellen aan onderhoud en noodzakelijke 

herstellingen 

Als onderhoud en het nemen van energiebesparende maatregelen worden gelijkgeschakeld in de 

reglementen, kunnen de energiebesparende maatregelen met een gewone (volstrekte) meerderheid 

van stemmen genomen worden. Op dat moment vervallen dus de verzwaarde eisen bij besluitvorming. 

Indien er geen duurzaam onderhoudsplan is en er onvoldoende is gereserveerd, dan zullen de kosten 

die met de maatregelen samenhangen veelal aanzienlijk zijn. Om die reden is er in het huidige systeem 

ook voor gekozen om energiebesparende maatregelen niet als regulier onderhoud te zien en derhalve 

een gekwalificeerde meerderheid van stemmen te vragen (een quorum). Over het algemeen wordt dit 

ook als terecht ervaren. Regelmatig is geopperd om onderhoud en energiebesparende maatregelen 

gelijk te schakelen, maar telkens wordt hetzelfde bezwaar geuit: een relatief kleine groep eigenaren kan 

dan beslissen over behoorlijke (niet begrote of gereserveerde) investeringen, hetgeen onwenselijk en 

onhaalbaar is. 

Overigens is het louter gelijkschakelen van onderhoud met energiebesparende maatregelen geen 

oplossing op zich. Immers, op het moment dat een dergelijke regel bestaat, wil dat niet zeggen dat de 

VvE ook een duurzaam onderhoudsplan heeft. De regel komt hooguit van pas als een VvE een duurzame 

ingreep wil doen, maar te weinig steun heeft. 
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Conclusie 

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat het wenselijk is om duurzaam onderhoud in het 

Burgerlijk Wetboek als kerntaak van de VvE te benoemen, omdat daar een positief signaal van uitgaat 

naar eigenaren en besturen. Daarnaast zal het een verandering van het toetsingskader meebrengen 

voor de beoordeling van de beslissingen van de vergadering van eigenaars. 

Een groen MJOP is een goede oplossing op de wat langere termijn. Het verplicht stellen van een groen 

MJOP zal echter een te brug te ver zijn. De komst van de minimale reserveringsnorm voor het 

reservefonds zal waarschijnlijk ook een positieve impuls hebben op de maken van MJOP’s door VvE’s. 

Voorlichting in de markt zou daarbij nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze, maar ook bestaande 

MJOP’s, vergroend worden. 

De maatregel om onderhoud en energiebesparende maatregel gelijk te schakelen gaat in het algemeen 

te ver en is niet in een groene kerntaak of doelstelling ingekaderd. Als de kerntaak eenmaal goed 

ingebed is, is de gelijkschakeling waarschijnlijk ook niet meer nodig. 

In het algemeen kan gesteld worden dat er binnen de regelgeving voor de VvE wel een plaats moet 

komen voor duurzaam beheer. 

 

7.3 Financieringsoplossingen 

Individuele financiering of collectieve financiering voor VvE’s? 

Als er onvoldoende is gespaard voor onderhouds- of verduurzamingsmaatregelen binnen de VvE staan 

er in principe twee routes voor financiering van de maatregelen ter beschikking: de individuele route 

waarbij individuele bewoners zelf moeten zorgen voor middelen (al dan niet door middel van een 

individuele financiering) of de collectieve route waarbij de VvE een financiering aangaat.  

 

Bij de individuele route is bij ontoereikende eigen middelen de individuele kredietwaardigheid van de 

bewoner bepalend voor het kunnen verkrijgen van een financiering. De door de AFM aangescherpte 

acceptatiekaders voor particuliere financieringen bij banken, individuele betalingsachterstanden (op 

bijvoorbeeld een hypotheek) in het verleden, een hoge leeftijd van de eigenaar en de psychologische 

barrière om door een individuele financiering beperkt te worden in eventuele toekomstige individuele 

financieringsbehoeften, maken dat dit niet voor iedereen een begaanbare route is. Als er maar genoeg 

bewoners binnen een appartementencomplex zijn die tegen deze barrières aanlopen, komt de voor een 

rechtsgeldig besluit benodigde meerderheid binnen de VvE al gauw in gevaar en komt de 

besluitvorming, en daarmee de uitvoering, op losse schroeven te staan. 

 

De collectieve route, ofwel een VvE-financiering, heeft belangrijke voordelen boven de individuele 

route. Hierbij wordt de investering van de VvE beschouwd als een business case waarbij de opbrengsten 

in termen van eigen reserves en geldstromen afkomstig uit de servicekostenbijdragen voor onderhoud 

en energie worden afgezet tegen de kosten (en financieringslasten) van de ingrepen. De VvE wordt 

hierbij veel meer gezien als een “onderneming” met eigen debiteuren (lees: leden) en eigen kasstromen 

(lees: periodieke bijdragen). De individuele toetsing, met de daarbij behorende strakke acceptatiekaders 

en individuele barrières, verdwijnt hiermee naar de achtergrond. 

Maar ook hierbij gelden enkele belangrijke beperkingen. Binnen de VvE is er vaak weerstand tegen een 

collectieve financiering vanwege de aanhoudende polemiek onder juristen over de vraag of de VvE wel 

gerechtigd is om een lening voor onderhoud of een (energetische) renovatie aan te gaan. Maar ook de 

onduidelijkheid over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden in geval van betalingsproblemen bij 

de VvE schrikt veel VvE’s af. 
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In die gevallen waarbij ondanks deze beperkingen door de VvE besloten wordt tot het aantrekken van 

een VvE-lening, blijken de banken erg terughoudend in het collectief financieren van VvE’s. Zonder 

aanvullende waarborgen vanuit de overheid, leggen zij aanvullende eisen op met betrekking tot de 

professionaliteit van het technisch en administratief beheer en hanteert men forse renteniveaus (tot 

wel 8%) om daarmee een buffer te creëren tegen mogelijke betalingsrisico’s bij de VvE en haar leden. 

 

Woonlastenneutraliteit sleutel naar succes voor besluitvorming binnen VvE’s 

Om de besluitvorming binnen de VvE’s rond te krijgen, blijkt woonlastenneutraliteit een belangrijke 

voorwaarde te zijn. Dit betekent dat de financieringslast (rente + aflossing) die samenhangt met de 

investeringen in energetische maatregelen voor de VvE niet meer mag zijn dan het totaal van de 

servicekosten voor onderhoud en energie van de VvE. 

De belangrijkste beperking voor het mogelijk maken van deze woonlastenneutraliteit schuilt in de 

looptijd van de collectieve financiering door een bank. Die is voor collectieve financieringen beperkt tot 

maximaal 15 jaar. En juist daar waar een uitgebreide (en dus dure) renovatie van de schil nodig is, maakt 

dit woonlastenneutraliteit vrijwel onmogelijk. Om die woonlastenneutraliteit wel mogelijk te maken 

zouden de looptijden van collectieve financieringen opgerekt moeten worden naar bijvoorbeeld 30 jaar, 

zonder daarbij geconfronteerd te worden met onnodig hoge renteniveaus. Helaas zijn dergelijke 

langlopende collectieve financieringen met lage renteniveaus voor VvE’s nog niet voorhanden.  

Inzet maatschappelijk geld van onder andere de provincies 

De inzet van langlopend maatschappelijk geld van provincies zou als katalysator kunnen dienen om een 

markt op gang te brengen die gaat aantonen dat ook door institutionele beleggers met langlopende 

financieringen aan VvE’s een gezond rendement kan worden behaald. 

Provincies zouden zodoende de banken of institutionele beleggers (pensioenfondsen) goedkoop kunnen 

‘funden’ zodat er niet alleen een langlopende lening door de banken kan worden aangeboden, maar ook 

nog eens tegen een aantrekkelijk(er) rentetarief. 

Gewenst flankerend beleid vanuit het Ministerie van BZK 

In het Energieakkoord is de toegevoegde waarde van collectieve financiering voor VvE’s geadresseerd en 

is er bij het Ministerie van BZK een traject gestart om hiervoor flankerend beleid, waaronder een 

ondersteunend financieel instrumentarium, te ontwikkelen; hierbij zijn de volgende maatregelen 

relevant: 

• Actieve communicatie door het Rijk dat een VvE wel degelijk een financiële verplichting (lees lening) 

aan mag gaan. Voorts is het gewenst om in het Burgerlijk Wetboek expliciet op te nemen dat het 

verstrekken van een lening aan de VvE is toegestaan. 

• Het aanbrengen van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek dat de overdraagbaarheid van de 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de individuele leden bij verhuizing voor een VvE-lening mogelijk 

maakt. 

• Aandachtspunten door bij het NEF te verstrekken leningen zijn het hanteren van een lage 

entreetoets (bijvoorbeeld minimale lening van € 1.000 per appartement) en een nader overeen te 

komen looptijd bij relatief hoge leenbedragen (bijvoorbeeld 30 jaar bij leningen vanaf € 20.000 en 

meer). 
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7.4 Informatieverstrekking 

Wegwijzer voor iedereen die betrokken is bij VvE-beheer 

Voor een aantal in de voorgaande hoofdstukken beschreven belemmeringen wordt objectieve, 

gevalideerde informatie als onderdeel van de oplossing genoemd. Het beschikbaar stellen van 

informatie op landelijk niveau voorkómt dat elke VvE en betrokken personen en organisaties steeds 

opnieuw het wiel moeten uitvinden. Informatie zou in eerste instantie vooral gericht moeten zijn op 

‘hoe komt het voor elkaar’: het bieden van handvatten voor het effectief en succesvol doorlopen van 

processen en alles wat betrokkenen daarbij tegenkomen. Pas in tweede instantie zou informatie gericht 

moeten zijn op het ‘wat’: de fysieke kant, de technische maatregelen en passend woongedrag. 

Doelgroepen voor deze informatie zijn in principe alle betrokken partijen: een individueel lid van een 

VvE, huurders binnen een VvE, besturen en technische commissies van VvE’s, professionele VvE-

beheerders en –adviseurs, gemeenten die VvE’s ondersteunen en belangenverenigingen voor VvE’s, 

vastgoedbeheer en huurders. Deze diverse doelgroepen hebben allemaal een eigen rol en opereren in 

verschillende fasen van het proces. Daarom dient de informatie zó ontsloten te worden, dat een zoeker 

op een eenvoudige en snelle manier precies die informatie kan vinden die op zijn specifieke situatie en 

op zijn vraag aansluit.  

Betrouwbaarheid van de informatie en van de zender 

De informatie dient van een betrouwbare zender te komen. Voor de meeste betrokken partijen gelden 

overheden en consumenten-belangenorganisaties als het meest betrouwbaar. Gemeenten zouden dus 

een goede afzender van ‘de wegwijzer’ kunnen zijn, eventueel in samenwerking met VvE- en 

milieubelangenorganisaties, op voorwaarde dat deze zich niet verbonden hebben aan leveranciers en 

aannemers, en niet proberen de informatievraag om te zetten naar een betaald advies van eigen 

adviseurs. 

Aanvullend en ook bruikbaar kan informatie zijn die afkomstig is van commerciële partijen, die 

informeren over hun zelf-ontwikkelde specifieke diensten, instrumenten of producten. Voor een 

gebruiker van ‘de wegwijzer’ moet het dan wel duidelijk zijn wanneer iets van een onafhankelijke 

afzender komt of van een partij met commerciële belangen.  

Zo zijn er dus drie lagen van aangeboden informatie: 

• algemene informatie over en voor het duurzaam beheren van VvE’s; 

• hulpmiddelen, methoden, instrumenten en voorbeelden, die door overheden worden aangereikt 

om de VvE’s en hun adviseurs te ondersteunen; 

• instrumenten, diensten, producten en voorbeelden van commerciële partijen.  

Eén bron, met verbindingen 

Het is een illusie te denken dat er één vindplaats zal ontstaan voor alle (verantwoorde) informatie over 

duurzaam VvE-beheer. De overheid kan zeker wel proberen één stevige en goed herkenbare ‘plaats’ in 

het leven te roepen, juist omdat het veld op dit moment nog niet zoveel houvast en vindbaarheid biedt. 

Door een heldere ‘neutrale’ naam en liefst met een herkenbare vormgeving, kan het gebruik worden 

bevorderd. Het bouwen van één raamwerk heeft het voordeel dat de verspreiding van tegenstrijdige 

informatie kan worden voorkómen, en maakt het mogelijk informatie systematisch te actualiseren. 

Aanbevolen wordt om de informatie centraal te verzamelen, te actualiseren en te ontsluiten, maar om 

andere, voor de betrokken partijen vertrouwde zenders de gelegenheid te bieden om de site ‘in te 

framen’ op hun eigen site, waardoor de informatie wel vanuit één bron wordt ontsloten.  
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Kanalen voor de informatieverstrekking kunnen zijn: 

• (fysiek) VvE-loket met eigen, herkenbare website en e-mailadres, eventueel telefoonnummer; 

• één landelijke website, waarvan pagina’s zijn in te framen door andere websites (van bijvoorbeeld 

koepelorganisaties); 

• aansluiten bij, en linken met reeds operationele initiatieven en zenders, zoals de 

ondersteuningsstructuur van VNG, de websites van RVO en Milieu Centraal en andere. 

Inhoud van te ontsluiten informatie 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat besturen moeilijk te motiveren zijn, dat business 

cases te positief worden voorgesteld, dat vaak alleen het financiële voordeel of de terugverdientijd van 

maatregelen wordt genoemd. Voor een beslissing door de Algemene Ledenvergadering is juist 

informatie gewenst over veel meer voordelen en over technische, juridische of financiële risico’s (zo 

blijken veel VvE-leden bang voor vochtproblemen als gevolg van gevelisolatie). Informatie, kennis en 

instrumenten kunnen dus juist gepresenteerd worden om in te spelen op alle aangetroffen 

belemmeringen. Veelal zijn dergelijke hulpmiddelen al beschikbaar, maar moeten ze nu ook eenvoudig 

gevonden kunnen worden en moeten tekst en afbeeldingen zoveel mogelijk laagdrempelig worden 

uitgewerkt.  

Alle aspecten en hulpmiddelen kunnen op maat beschreven en gepresenteerd worden voor plaatsing in 

de nieuwe wegwijzer, al dan niet gebruikmakend van achterliggende formats. Onderdeel van de 

informatie is de verwijzing naar de bron of toepassende organisaties, die het product, de dienst of de 

werkwijze al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar kunnen stellen. Een deel van de instrumenten is 

vrij beschikbaar, of kan met hulp van de informatie uit de wegwijzer naar eigen inzicht worden 

uitgewerkt. 

 

 


