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Proces & besluitvorming  
 
Wat wordt er tijdens de komende ALV (Algemene Ledenvergadering) medio oktober aan de leden 
gevraagd? Waar gaat het over?  
In de ALV (Algemene Ledenvergadering) wordt aan de leden gevraagd in te stemmen met het 
voorstel van het bestuur om de 3e fase, de verdiepingsfase (uitwerking plannen) in gang te zetten en 
daarbij akkoord te gaan dat in de uitwerking van de plannen de mogelijkheden voor Nul-op-de-Meter 
of BENG onderzocht worden.  
 
Wat betekent NoM en BENG? 
BENG staat voor ‘Bijna-Energie Neutraal Gebouw’.  
Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland voldoen aan de BENG-norm. Dat betekent 
dat er eisen gesteld worden aan de maximale energiebehoefte en het primaire energieverbruik per 
m2 gebruiksoppervlak en energie opwekking. Dat is de energiebehoefte en het verbruik voor 
verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater van de woning/gebouw en de minimale opwekking 
van duurzame energie hieraan gekoppeld.  
Naast gebouw gebonden energiegebruik is er ook gebruikers gebonden energiegebruik. Dit is 
energiegebruik door (huishoudelijke) apparaten in de woning, bijvoorbeeld de wasmachine, koelkast 
en computer. Huishoudelijke apparatuur en niet gebouw gebonden installaties (zoals witgoed, 
computers, zonnebanken, etc.) vallen buiten de BENG norm, vandaar ook de term ‘bijna’ 
energieneutraal.  
 
Voor woningen bestaat ook de term ‘nul-op-de-meter’; hierbij is het energieverbruik op jaarbasis 
nihil, inclusief het gemiddeld verbruik voor huishoudelijke apparaten.  
Nul-Op-De-Meter (NOM): Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van 
het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als voor 
een gemiddeld gebruik (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Bij een nul-op-de-meterwoning 
wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energie-
besparende en energieopwekkende voorzieningen. In- en uitgaande energiestromen voor 
ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten én het gebruik van 
alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis 
zijn gemiddeld genomen in balans, zodat de som gemiddeld genomen nul is. Met name bij nul op de 
meter is vaak sprake van een all-electric aanpak, zodat de woning geen gasaansluiting meer nodig 
heeft. Alle huishoudelijke apparaten moeten daar dan ook op afgestemd zijn. U kunt dan bv niet 
meer op gas koken.  
Een extreem warme (of koude) winter betekent dat de energiemeter in de plus (resp. min) uitkomt 
en dat het huishouden na een jaar geld terug krijgt (resp. moet bijbetalen). Dit is omdat het weer dan 
afwijkt van het klimatologische gemiddelde. Hetzelfde geldt voor een meer dan gemiddeld gebruik 
van huishoudelijke en overige elektrische apparatuur. Het veelvuldig gebruik van bv een zonnebank, 
zal leiden tot een meer dan gemiddeld gebruik, waardoor de som niet op nul uitkomt. 
 
Waarom zou de ALV kiezen voor woningverbetering? 
Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds 
energiezuiniger (ver)bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en 
Nederlands overheidsbeleid.  Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen 
belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de 
huisvestingskosten/woonlasten blijven betaalbaar voor de gebruiker. 
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Wat is er tot nu toe gebeurd? 
De besturen van de VvE’s hebben samen met Area en de gemeente inmiddels 2e fases doorlopen. In 
de 1e fase, de oriëntatiefase zijn kansen en mogelijkheden voor een collectieve aanpak verkend. 
Vervolgens is, nadat de besturen in de ALV de instemming hiervoor gekregen hadden, in een 2e fase, 
het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De informatie, die tijdens de informatieavond is gedeeld zijn 
vooral de resultaten uit dit haalbaarheidsonderzoek.  
 
Hoe lang duurt het proces tot de start van de aanpak/verbouwing ? 
Wanneer de VvE’s in de ALV (Algemene Ledenvergadering) er mee instemmen om de 3e fase, de 
verdiepingsfase (uitwerking plannen) in gang te zetten en daarbij akkoord te gaan dat in de 
uitwerking van de plannen de mogelijkheden voor Nul-op-de-Meter of BENG onderzocht worden, zal 
aan de hand van een plan van aanpak als eerste worden uitgewerkt hoe de verdiepingsfase vorm 
krijgt. Hierin zal ook een planning worden opgenomen. Naar verwachting is er om en nabij een half 
jaar nodig voor de uitwerking van de plannen, ofwel de verdiepingsfase. 
Het ligt voor de hand dat u als eigenaar/bewoners bij de uitwerking van de plannen intensiever 
betrokken bent als tot nu toe. Waarschijnlijk gaan we, na de besluitvorming in de ALV, een beroep op 
u doen of u door zitting te nemen in een van de samen te stellen werkgroepen een bijdrage kunt 
leveren aan de uitwerking van de plannen. 
 
Welke kosten zijn er verbonden aan de verdiepingsfase?  
De kosten verbonden aan de verdiepingsfase komen in de orde van grootte van € 100.000. 
Wanneer deze kosten over meerdere partijen verdeeld kunnen worden en wanneer er voor deze 
fase subsidiegelden kunnen verkrijgen kunnen de feitelijke kosten gunstiger uitpakken.  
Onderdeel van deze fase is ook het opstellen van een Meerjaren Onderhouds Prpgramma (MOP).  
Mocht de ALV uiteindelijk niet kiezen voor een woningverbetering, dan beschikt de VvE in ieder geval 
over een gedegen MOP.  
 
Hoe wordt de verdiepingsfase afgerond? 
De 3e fase wordt afgerond met besluiten door de ALV van de VvE’s, over het doorgaan naar de 4e fase 

(opdracht en uitvoering) waarbij in verband met de woningverbetering 80% van de leden moet 

instemmen en de VvE’s ook besluiten moeten nemen over aanpassing van de akte.  

Voor de aanpak van scenario 2 (woningverbetering) moet de akte aangepast worden? 
Dat klopt. Wanner de ALV wanneer de planen uitgewerkt zijn, met een percentage van ten minste 
80% besluit om de woningverbetering uit te laten voeren, zal een aanpassing van de akte moeten 
plaats vinden, waarover de ALV ook met tenminste 80% positief moet besluiten.  
 
Hoe lang duurt de aanpak/verbouwing ? 
Steeds meer bouwondernemingen ontwikkelen methoden voor het renoveren van bestaande 
woningen tot beng of nul op de meter. De woning wordt voorzien van nieuwe gevels en dak (de schil) 
voor een goede isolatie, krijgen vaak nieuwe installaties voor verwarming en ventilatie en voor het 
opwekken van energie worden zonnepanelen geplaatst. Met name de gevelpuien worden zoveel 
mogelijk prefab gemaakt, dus in de fabriek als elementen gefabriceerd. In sommige gevallen worden 
ook delen van de installatie en leidingen al in de prefab schil weggewerkt en kan de renovatie zeer 
snel uitgevoerd worden, in een aantal dagen en in het ideale geval zelfs binnen één dag. Met name 
bij nul op de meter is vaak sprake van een all-electric aanpak, zodat de woning geen gasaansluiting 
meer nodig heeft. 
Door de jaarlijkse besparing op de energiekosten en de gestegen woningwaarde kan de investering 
terugverdiend worden. Belangrijkste voordeel is dat de woning weer ‘als nieuw’ wordt opgeleverd, 
met een comfortabel binnenklimaat, de mogelijkheid in de zomer te koelen en een beperkt 
energieverbruik. Het verduurzamen van de woning kost veel geld, maar daar staat als winstpunt 
tegenover een afname van energieverbruik en een verbeterd wooncomfort.  
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Wat als ik vragen heb, omdat ik niet aanwezig kon zijn bij de informatieavond? 
Wij willen u adviseren om zo mogelijk bij uw buren te informeren of zij u kunnen vertellen wat er 
tijdens de informatieavond is besproken.  
Tijdens de informatie avond is ook gevraagd of we de informatie vertalen voor bewoners, voor wie 
de informatie in het Nederlands lastig is. In eerste instantie willen wij u vragen om contact op te 
nemen met buurtgenoten die u daarmee zouden kunnen helpen.  
Daarnaast kunt u voor een antwoord op uw vragen contact opnemen met de bestuursleden van uw 
Vereniging van Eigenaren en/of met de gemeente.  (contactpersoon : Marijke Bosch / e-mail : 
marijke.bosch@veghel.nl / telefoon : 0413-386463)  
 
 

Technische aspecten m.b.t. woningverbetering 
 
Hoe gaat het plan er uit zien? Hoe zien de gevels er straks uit en welke materialen gaan er gebruikt 
worden? Zijn we daar als eigenaar/bewoners bij betrokken? 
Dat is wat er in de 3e fase, bij de uitwerking van de plannen duidelijk moet worden. Daar wordt u als 
eigenaar/bewoners, of een afvaardiging van de eigenaar/bewoners zeker bij betrokken. Dit betekent 
dat wij u de komende tijd nadrukkelijk betrekken in de uitwerking van de plannen 
  
Kost het geen binnenruimte als er geïsoleerd wordt?  
De dikke isolatiepakket is in de eerste plaats bedoeld voor de gevels. Dat hoeft geen ruimte te kosten 
de gevel komt als het ware verder naar buiten. Je krijgt daardoor bredere vensterbanken.   
Als er sprake is van te weinig geluidsisolatie tussen de woningen, dan kan het wel zo zijn dat er 
isolatie nodig is in de woning tegen de woning scheidende wanden Dan gaat dat inderdaad ten koste 
van enkele centimeters binnenruimte.  
 
Wij hebben in onze woning de begane grond vloer al vernieuwd. Wat gaat daar mee gebeuren?  
Dat wordt bij de opnames meegenomen en beoordeeld. Als er niets meer aan hoeft te gebeuren 
wordt dat als ‘waarde’ ingebracht en wordt dit verrekend.  
 
Wij hebben al zonnepanelen op ons dak. Wat gaat daar mee gebeuren? 
Net als bij een vernieuwde begane grondvloer wordt dat bij de opnames meegenomen en 
beoordeeld. En wordt het als ‘waarde’ ingebracht en verrekend.  
 
Wordt driedubbel glas niet te zwaar? Kan de fundering dat wel  aan?  
Dat zal in de verdiepingsfase, bij het uitwerken van de plannen bekeken moeten worden. Dan zal 
zorgvuldig gekeken moeten worden wat er technisch wel en niet mogelijk is.  
 
Is er tot nu toe nog niet voldoende duidelijk?  
Nee, er moet in de verdiepingsfase nog veel uitgezocht worden. Voor het haalbaarheidsonderzoek 
zijn maar enkele woningen bekeken. Een eind- en een tussenwoning en verschillende oriëntaties. Bij 
de uitwerking van de plannen, in deze 3e fase, zullen alle woningen bekeken worden en moet er nog 
veel onderzocht en uitgezocht worden, om de uitvoering vervolgens vlot te kunnen laten verlopen. 
En om voor iedere eigenaar/bewoner, per woning duidelijk te hebben wat de woningverbetering 
technisch en financieel betekent.     
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Financiële aspecten m.b.t. woningverbetering 
 
Wat heeft de woningverbetering voor gevolgen voor de VvE bijdrage?  
Wat we in de oriëntatiefase hebben uitgezocht is, dat het mogelijk is om de financiering van de 
woningverbetering als een ‘complexfinanciering’ te regelen. Dit betekent dat de individuele leden 
van de VvE niet individueel een lening hoeven af te sluiten, maar dat er een lening komt voor de VvE, 
waarmee de VvE de woningverbetering kan financieren. Vervolgens wordt de rente en aflossing voor 
deze financiering via de VvE-bijdrage verrekend.  
  
Daarnaast hebben we geconstateerd dat de VvE bijdrage al heel lang veel te laag is. De VvE heeft 
hierdoor geen reserve kunnen opbouwen om het nodige onderhoud uit te voeren. Tegelijkertijd 
vraagt een woning naar ruim 30 jaar vaak om een ingrijpende verbetering. Je ziet dat bijvoorbeeld 
ook bij de woningen in de Bloemenwijk. In de Bloemenwijk, waar Area ook bezig is met een 
woningverbetering, kun je heel goed zien hoe een woningverbetering er uit kan zien.  
 
De financiële consequenties voor de VvE bijdrage zijn in onderstaand schema aangegeven.  
Waarbij scenario 1 in feite de onderhoudsvariant is en scenario 2 de verbeteringsvariant.  
De energiekosten gaan bij realisatie van beide scenario’s omlaag. Maar dat effect is bij het tweede 
scenario aanmerkelijk groter als bij het eerste scenario.  

3% rente 
netto 

financiële last 
servicekosten totaal geschatte waardestijging 

Huidig 
 

€  92 
  

Scenario 1 € 135 € 141 € 276 € 24.000 

Scenario 2 € 168 € 124 € 292 € 45.000 

 
Woonlasten  
Als je bedenkt dat uw woonlasten, behalve uit de rente en aflossing van uw hypotheek bestaan uit de 
VvE bijdrage en energiekosten, kun je stellen dat de VvE bijdrage door de woningverbetering fors 
omhoog gaat, maar dat uw energielasten (afhankelijk van uw huidige gebruik) fors naar beneden 
gaan.  
We hadden gehoopt dat de verhoging van de VvE bijdrage door de financiering, gecompenseerd zou 
worden door de gemiddelde besparing op de energielasten. Dat is waarschijnlijk niet het geval, 
omdat het gemiddelde energieverbruik in uw complex, zo is in het haalbaarheidsonderzoek gebleken 
onder het landelijk gemiddelde ligt. 
Tip van een van een eigenaar/bewoner: Wanneer je energiemaatregelen uitvoert, kun je een 
lagere rente krijgen op je woninghypotheek! 
  
Wat als een eigenaar-bewoner de VvE bijdrage echt niet kan opbrengen? 
Uitgangspunt is dat de woningverbetering betaalbaar moet zijn. Dat de servicekosten omhoog gaan 
is onontkoombaar. Even als dat de financiering voor de woningverbetering afgelost moet gaan 
worden. Als dit voor een individuele eigenaar-bewoner niet op te brengen is, zal er in overleg met  
Area en de gemeente een oplossing gezocht worden. Dat zal echt een maatwerk oplossing zijn, 
geheel afhankelijk van de specifieke situatie. We zullen er gezamenlijk in ieder geval alles aan doen 
om voor een dergelijke individuele situatie een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Area en de 
gemeente zorgen zo gezegd voor een achtervang.  
 
Wat gebeurt er als een eigenaar-bewoner zijn woning wil verkopen nadat de woning verbeterd is? 
Als een eigenaar-bewoner zijn woning verkoopt gaat de betaling van de verhoogde VvE bijdrage over 
op de nieuwe koper.  
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Zit in de nieuwe VvE bijdrage ook een reservering voor de toekomst?  
Ja, bij het uitwerken van de plannen moet je een Meerjaren Onderhouds Prpgramma (MOP) 
opstellen. De aangepaste servicekosten leveren een bijdrage aan de reservering voor  toekomstig 
onderhoud.    
 
Wat gebeurt er als de VvE over tien jaar ophoudt te bestaan?  
 Theoretisch kan dat, maar praktisch gezien is dat niet zo eenvoudig en de kans dat dat na de 
woningverbetering gebeurd is feitelijk nihil.  
 
Wanneer wordt de nieuwe VvE bijdrage van toepassing? Wanneer gaan we de aangepaste VvE 
bijdrage betalen?  
Over een aanpassing van de hoogte VvE bijdrage voor zover dit de servicekosten bedraagt, is al 
eerder gesproken en gestemd in de ALV. Dit gaat al snel in.  
De aanpassing van de hoogte van de VvE bijdrage m.b.t. de woningverbetering, ofwel de aflossing 
van de rente en aflossing gaat in, wanneer de ALV besluit de woningverbetering uit te voeren, de 
akte is aangepast en de financiering daadwerkelijk is afgesloten.  


