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2 Management Summary 
 
De VvE-en “De Leest II” en “De Nieuwe Leest” bestaan  ieder uit 50 woningen. Deze 
woningen ondervinden tocht, kier en vochtproblemen, die te wijten zijn aan de slechte 
aanhechting van de gevels aan de voor- achterzijde. Toch verbruiken de woningen niet 
veel energie ten opzichte van andere woningen. Niettemin blijft de verkoopwaarde van 
de woningen meer en meer achter en stagneert de verkoop. 
 
De diverse bouwfysici die hebben gekeken naar de panden, geven aan dat de voor- en 
achtergevel beter in haar geheel vervangen kan worden. De geconstateerde gebreken 
zullen met lapmiddelen niet structureel opgelost kunnen worden en leiden tot 
meerkosten. Volledige vervanging van de gevels wordt dan ook geadviseerd.  
Een vanzelfsprekend moment om dit te doen, is als de verbouwing samenvalt met 
ander groot onderhoud (2016-2023), waarbij het logisch is dit op een 
toekomstbestendige wijze uit te voeren. Dat betekent dat de VvE zou moeten kiezen 
voor geïsoleerde, verdikte gevels  aan de voor- en achterzijde. Tevens betekent dit dat 
balans ventilatie noodzakelijk wordt. Dit is het minimum scenario. 
 
Hiertegenover staan de besparing in het energieverbruik en de besparing in de 
onderhoudskosten op lange termijn. Deze besparingen zouden in het beste geval hoger 
of gelijk moeten zijn aan de rente- en aflossing voor de financiering die nodig is om te 
investeren in Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).  Daar zal helaas geen sprake 
van kunnen zijn. De woningen vertonen gebreken, maar verbruiken niet zoveel dat de 
te behalen besparingen de financieringslasten compenseren.  
 
Geconstateerd wordt dat de VvE-en momenteel met een veel te lage 
servicekostenbegroting werken, waardoor groot onderhoud op lange termijn niet zelf 
te bekostigen is door de VvE-en. Momenteel betaalt de Leest II € 92 per maand en De 
Nieuwe Leest nog minder. Deze bijdrage zou rond de € 140 moeten liggen om 
voldoende reserve op te bouwen om op lange termijn het noodzakelijke groot 
onderhoud te kunnen uitvoeren.  
 
Het tekort aan reserves speelt een belangrijke rol en is veroorzaakt omdat de 
servicekosten zich hebben ontwikkeld op basis van inflatie in plaats van op basis van de 
bouwkostenontwikkeling, welke vele malen hoger is geweest. Hierdoor is de 
koopkracht van de VvE ernstig aangetast. Bij De Nieuwe Leest is dit versterkt door 
malversaties.  
 
De lage servicekosten zijn hun tol gaan eisen. De discussie over de te volgen weg zal 
eigenlijk pas gevoerd kunnen worden indien een goed uitgewerkt MJOP met diverse 
uitgewerkte scenario’s aanwezig is. En in die scenario’s zullen de noodzakelijke 
maatregelen moeten worden opgenomen om verloedering en waardeverlies op lange 
termijn tegen te gaan. 
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De hoogte van de vereiste investering is minimaal € 37.000 bij een scenario van 
conventionele maatregelen, oplopend tot € 53.000 bij een Bijna Energie Neutraal 
scenario. Hierbovenop komen dan nog de investeringen op zonnepanelen van €3.500, 
wat overigens een rendabele maatregel is.  
 
De investeringen leiden ertoe dat in geval van een eigen bijdrage het overgrote deel 
van de huiseigenaren een nieuwe lening zal moeten aangaan.  Vanuit de huidige 
strenge financieringsvoorwaarden zal wellicht menigeen afvallen bij de krediettoets 
van de banken. Hierdoor zal het vereiste quotum voor een positief ALV-besluit moeilijk 
haalbaar zijn. Bovendien zullen de kosten van de financiering relatief hoog zijn, omdat 
het te lenen bedrag relatief klein is en de kosten voor toetsing vrij hoog. Deze kosten 
zullen als opslag leiden tot hoge rentelasten. Praktisch gezien is dit dan ook geen 
relistisch scenario. 
 
Het opsplitsen van de VvE  zal op langere termijn leiden tot grote verschillen in de 
kwaliteit van de woningvoorraad. Ook zullen eigenaren bang worden om te investeren 
in de woning omdat de buren niet meegaan. De kans op vergaande verloedering en 
waardeverlies zal daardoor aanzienlijk zijn. Zowel de gemeente, de provincie als de 
corporatie zijn hier niet bij gebaat. 
 
De enige oplossing om toekomstbestendig te worden, is als de VvE-en als collectief 
doorgaan en accepteren dat de servicekosten op het minst versneld omhoog gaan.  
 
Met een goed onderbouwd MJOP zou een gebouwgebonden lening moeten aan 
gegaan worden, zodat toekomstgerichte investeringen mogelijk worden.   
Daarvoor is een laagrentende financiering op de VvE nodig met een lange looptijd, 
waarbij de afsluitkosten en aflossing minimaal zijn. Daarbij zal geaccepteerd moeten 
worden dat de rente en aflossing verdisconteerd worden in de servicekosten, waardoor 
deze verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau.   
 
Om dit scenario uberhaupt mogelijk te maken, zal een garantie op de servicekosten 
nodig zijn van derde partijen zoals een waarborgfonds, de provincie en/of de gemeente. 
Beide overheden zullen daarbij de eis stellen toekomstbestendige verbouwing, om ook 
op lange termijn zekerheid te hebben dat de woonlastenontwikkeling beheersbaar blijft 
en de kwaliteit van de woningvoorraad gegarandeerd kan blijven. Het is zeer zinvol 
deze weg verder uit te werken en in overleg met de gemeente en de provincie het 
vervolg in te zetten.. 
 
Wellicht is het nu of nooit om deze discussie met elkaar aan te gaan . Mochten de 
handen op elkaar te krijgen zijn, dan biedt deze pilot een blauwdruk voor andere 
blokken in Noord-Brabant en wellicht Nederland.  
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De VvE-en hebben dus de keuze om of samen aan te pakken of te kiezen voor 
opsplitsing van de VvE-en tot grondgebonden woningen in individueel eigendom en 
beheer. Meer wegen staan er niet open. 
 
Kiezen voor beheersbare woonlasten, waardetoename, meer woongenot en een fijne 
veilige buurt, betekent in essentie  dat u kiest voor een gezamenlijke aanpak. In een 
latere fase hoeft dan pas besloten te worden of BENG de uitkomst biedt of de 
conventionele maatregelen.  
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3 Achtergrond 
 
Tocht, vocht, condens, te dunne panelen en uitzettende en krimpende kozijnen, 
vormen de aanleiding voor deze haalbaarheidsstudie. Bovendien zal binnen nu en 
enkele jaren groot onderhoud gewenst zijn voor de daken en de bovenverdieping.  
Door de geconstateerde grote gebreken, dreigt de eenheid binnen de VvE-en uiteen te 
vallen en neemt de kans op verloedering van de woningen en de omgeving toe.  
De hiermee gepaard gaande waardevermindering en stilstand bij verkoop is voor 
niemand wenselijk. Ook niet voor de gemeente en de corporatie die omliggend bezit 
heeft. 
 
Vanuit het bestuur van de twee VvE-en reden om opdracht te geven voor een 
haalbaarheidsstudie naar woonlastenneutrale maatregelen, waarbij de besparing in 
energie en onderhoud kan worden uitgeruild tegen financieringslasten die met deze 
maatregelen gepaard gaan. Daarmee zou dan ook de cohesie in de VvE kunnen worden 
behouden. Het punt is echter zowel de VvE-en als de individuele bewoners over weinig 
financiële ruimte beschikken. 
 
Uitgangspunt is dat maatregelen zoveel mogelijk woonlastenneutraal kunnen worden 
genomen, ofwel dat de woonlasten per saldo niet hoeven te stijgen. Dat is geen 
gemakkelijke opgave, waarbij ook eendracht in de aanpak nodig is. Schaalvoordelen 
van de kennisdeling, de inkoop, implementatie,  afstemming en aanpak van de 
woningen is daarvoor noodzaak. Wil deze ambitie gerealiseerd kunnen worden, dan zal 
financiering centraal via de VvE moeten worden ingeregeld, in plaats van een 
individuele bijdrage van de individuele eigenaar-bewoner te vragen,  
 
Als dit niet lukt, zal het gevolg zijn dat net als in de jaren tachtig een grotere kans op 
verloedering en achterstallig onderhoud de waarde van de woningen gaat ondermijnen. 
De aantrekkingskracht van de wijk zal verloren gaan, wat van invloed zal zijn op Veghel 
als geheel.  
 
Om dit tegen te gaan, zijn drastische maatregelen nodig. Op individuele basis, op 
buurtniveau, op wijkniveau maar ook op gemeentelijk niveau is het ongewenst dat De 
Leest afglijdt. De Leest is nu immers nog een prachtige wijk nabij het centrum van 
Veghel waar bewoners wonen  met veel plezier en smaak.  
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4 Vraagstelling Conventionele maatregelen of BENG  
 
Segon heeft de vraag gekregen om in opdracht van de gemeente Veghel, Area en de 
VvE-en een eerste haalbaarheidsstudie te maken voor VvE De Leest II en VvE De 
Nieuwe Leest, om te kunnen bepalen in hoeverre conventionele maatregelen 
woonlasten neutraal kunnen worden gerealiseerd of dat moet worden gekozen voor de 
richtlijnen die behoren bij Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De bestuurderen 
van de VvE-en hebben beide deze uitdaging opgepakt.  
 
Bij conventionele maatregelen is sprake van het toepassen van bestaande isolerende en 
energiebesparende maatregelen, zonder dat de woning en haar aangezicht worden 
aangepakt. We praten dan over het instandhouden van de woning en het verbeteren 
van de energieprestatie. Er hoeft geen sprake te zijn van het opwekken van duurzame 
energie. Binnen de VvE kan daarbij worden volstaan met een kwalitatieve meerderheid 
(>= 2/3 meerderheid).  
 
Bij BENG woningen betekent het dat de VvE zowel in haar eigen energieverbruik, als in 
het energieverbruik van de bewoners kan voorzien. Uit ter plaatse opgewekte 
duurzame energie, dan wel opgewekte energie vallende onder een centrale 
gebiedsregeling. Hiervoor is het nodig om uit te gaan van de Trias Energetica.  
Eerst kijken waar besparingen mogelijk zijn, dan het gedrag wijzigen en vervolgens het 
verduurzamen van het energieverbruik. Het aangezicht van de woning verandert, de 
energieprestaties worden verbeterd en de levensduur van de woning wordt aanzienlijk 
verlengd. Hier is sprake van structurele woningverbetering en daarvoor is minimaal 
80% van de stemmen nodig (wettelijke minimum). De splitsingsakte zal worden 
aangepast en het gedrag van de bewoners zal worden beïnvloed. Bij een BENG woning 
is namelijk sprake van woningverbetering en niet van instandhouding. 
BENG gaat er van uit dat de VvE en haar bewoners geen gas meer zullen gebruiken en 
dat de energiebehoefte van de bewoners voor minimaal 50% lokaal wordt opgewekt.  
 
Omdat de bewoners individueel kunnen beslissen of zij wel of niet gebruik maken van 
een gasketel, zal geheel elektrisch op korte termijn nog niet haalbaar zijn. Bovendien 
zijn er ook groene vormen van gas die kunnen worden ingezet. Als zodanig kan de VvE 
alleen stimuleren om all-electric te gaan, maar niet dwingen.  
 
Bij een BENG woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming 
en eventueel ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, het gebruik van alle 
huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting)  en opwekking van energie op jaarbasis in 
balans. Dit onder standaard klimaatcondities, zoals deze gelden in Nederland en bij 
standaard gebruik van de woning. Daarnaast zullen er afspraken moeten worden 
gemaakt indien er een bewoner niet mee wenst te gaan met de voorgestelde 
maatregelen.  
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Om een zo groot mogelijk draagvlak onder de eigenaar-bewoners te creëren, gaan we 
voor een deel van de berekeningen uit van het vier na laagste verbruik van hetgeen de 
deelnemers aan de enquête hebben opgegeven. Daarnaast wordt voor sommige 
berekeningen ook uitgegaan van het gemiddelde verbruik, gecorrigeerd voor de  
laagste en hoogste drie verbruikers. Zij tellen niet mee, omdat zij niet representatief 
zijn voor de groep.  

4.1 Fasegewijze benadering 

In de aanpak wordt uitgegaan van het 5-stappenplan. In de praktijk betekent het, dat 
dit rapport onderdeel is van stap 2. In 2014 en 2015 is de eerste fase doorlopen, i.c. de 
oriëntatiefase. Daarin hebben de VvE-en en de gemeente Segon geselecteerd om de 
tweede fase vorm te geven, namelijk de eerste haalbaarheidsanalyse, ofwel deze 
rapportage. Daarbij is afgesproken om twee scenario’s te onderzoeken. Namelijk het 
scenario van conventionele maatregelen en het scenario van BENG. 
 
Hiertoe is een opnamedag georganiseerd met Energielabeldirect uit Breda en Segon. 
Tevens zijn een tweetal aanbieders van Energie Nota Nul concepten gevraagd een 
indicatie te geven van de kosten die gepaard gaan met BENG. De opnamen vormen de 
basis voor de onderliggende rapportage. Dit is een eerste advies waarbij de (financiële) 
consequenties van conventionele maatregelen worden afgezet tegen de  maatregelen 
die leiden tot BENG. Er wordt een kwalitatieve inschatting van de haalbaarheid van de 
voorgestelde proposities gemaakt. 
 
Dit advies wordt aan de gemeente en het bestuur van de VvE voorgelegd voor 
commentaar. Na wederzijdse akkoordbevinding, wordt dit document verspreid onder 
de bewoners. De resultaten worden vervolgens besproken op een informatieavond. 
 
Zou het bestuur haar leden het scenario voor BENG ter besluitvorming voorleggen, dan 
zal de Algemene Ledenvergadering met meer dan 80% van de stemmen voor moeten 
zijn, om het vervolgtraject in te gaan. Zo niet, dan stopt het traject of zal teruggevallen 
moeten worden op het scenario met conventionele maatregelen.  
 
Na akkoordbevinding van de ALV  is de derde stap dat er een verdiepingsfase plaats 
vindt. Werkelijke offerten worden aangevraagd en collectieve gebreken worden 
onderzocht. Hierdoor krijgt eenieder specifiek inzicht in de hoogte van de investeringen 
en de consequenties in juridische zin (zoals wijzigingen in de splitsingsakte), de 
servicekosten ontwikkeling en de wijze van financiering. Met betrekking tot dit laatste 
zal de provincie en de gemeente worden gevraagd om mee te werken aan 
gebouwgebonden financiering, mocht daar een haalbare business case worden 
gepresenteerd. Zodra duidelijk is wat de voorwaarden zijn waaronder gebouwd kan 
worden, moet de ALV een definitief besluit nemen met wederom meer dan 80% van de 
stemmen. 
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Daarna volgt de vierde stap. Dit betreft de implementatie fase, waarbij 
opdrachtverstrekking met prestatieafspraken plaatsvindt. In deze fase zal gebouwd 
gaan worden en zullen de depots en garantieafspraken moeten worden georganiseerd..  
 
Stap vijf staat voor de oplevering. Hierbij wordt de opdrachtovereenkomst omgezet in 
een beheerovereenkomst, waarin de te leveren prestaties voor 30 jaar of meer worden 
geregeld. 

4.2 Structuur van de haalbaarheidsanalyse 

Onderliggende haalbaarheidsanalyse geeft de bestaande situatie weer aan de hand van 
een kort overzicht en de opnamen bij enkele woningen van de VvE. Daarbij komt een 
korte kwalitatieve rapportage over de huidige stand van zaken. 
 
Vervolgens worden de twee scenario’s separaat behandeld en vergeleken.  
 
Scenario 1 handelt over de no-regret-conventionele maatregelen die genomen kunnen 
worden. Dat betekent dat wat nu te duur is, nu niet wordt uitgevoerd. Maar het mag 
niet zo zijn dat de dan nu te nemen stappen in de toekomst belemmerend werken, 
zodra een verdere verbetering noodzakelijk is. 
 
Er  wordt een indicatie gegeven van de te verwachten investering per maatregel en de 
daarbij behorende besparing. Alles op basis van professionele inzichten. Ook wordt 
inzicht gegeven in de mate waarin energielasten neutraal kan worden geïnvesteerd.  
Bij de inschatting van de investering wordt uitgegaan van ervaringscijfers en indicaties 
van de woningcorporatie AREA.  
 
Scenario 2 handelt over de maatregelen en consequenties wanneer BENG wordt 
nagestreefd voor de individuele eigenaar bewoner.  
Het Woonlasten neutrale investeringsniveau wordt bepaald. 
 
In het rapport wordt ook kort ingegaan op de financiering- en subsidiemogelijkheden 
voor de VvE.   
 
Energielabel Direct uit Breda, vertegenwoordigt door Menno Koenst, is de 
energieadviseur. Joost Schretlen van Segon is de auteur. 
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5 Inventarisatie 

5.1 Algemeen 

De 100 woningen van de twee VvE-en zijn centraal gelegen in Veghel in de wijk de 
Leest, die in 1974 is gesticht door Woonbelang Veghel. De wijk wordt omsloten door de 
Willemsvaart, de rivier de Aa en de hoofdverbinding van Veghel naar Uden (de 
corridor). De door architect Geerts ontworpen woonwijk, trok begin jaren 70 de 
aandacht van planologen en bestuurders uit alle windstreken, mede omdat prefab 
woningen werden geplaatst. De woningen zijn omgeven door groen, voor een plezierig 
leefklimaat.  
 
De Leest ligt tegen de strategische herstructureringslocatie Sluisstraat-
Rembrandtboulevard aan; grotendeels ter plaatse van de voormalige N265. Met het 
verdwijnen van deze verkeersbarrière tussen het centrum en de wijken Veghel-Zuid en 
De Leest, is de geïsoleerde ligging van de wijk grotendeels weggenomen en kan er een 
betere ontsluiting van de wijk plaatsvinden, zoals ook de aanleg van een tunnel onder 
de N265 voor fietsers en voetgangers, het centrum op minder dan een kilometer 
afstand heeft gebracht. Het gebied langs de oevers van de Aa, heeft veranderingen 
ondergaan als onderdeel van het Masterplan de Aa. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe 
voet- en fietspaden en van poelen en heeft daarmee een hogere ecologische en 
recreatieve waarde gekregen.  
 
De Leest kreeg in de jaren 80 een slechte naam vanwege leegstand, waarna een 
"aanpakcommissie" werd opgericht. De aanbevelingen van de commissie resulteerden 
in 1989 in de sloop van de flatgebouwen en van enige drive-inwoningen, gevolgd door 
nieuwbouw in de vrije sector. In het aangrenzende Veghel-Zuid ligt het winkelcentrum 
De Boekt.  
 
Vanaf 1992 zijn door de toenmalige woningcorporatie de woningen te koop 
aangeboden aan de bestaande bewoners met een korting. Binnen de 2 VvE-en hebben 
hier 92 huishoudens gebruik van gemaakt. Nog 8 woningen binnen de VvE zijn niet 
verkocht en worden nog bewoond door huurders van Area, de woningstichting. 
In 1992 zijn de kozijnen op de verdieping vervangen door witte vlakprofiel kunststof 
kozijnen met standaard isolatieglas. De houten kozijnen op de begane grond zijn in 
1992 gehandhaafd. Later bleek dat de kozijnen op de begane grond ernstige houtrot 
vertoonden.  
 
De architect (Leenders) kreeg de opdracht om de Leest een kleurimpuls te geven, 
waarvoor een vergunning is afgegeven. Er is toen gekozen om de kozijnen op de 
begane grond te vervangen door antraciet kunststof kozijnen. In 2005 bleek echter dat 
er scheurvorming optrad in de nieuwe kozijnen, doordat de temperatuurwerking op het 
kunststof te veel invloed heeft. Ofwel, de diverse gevelonderdelen zijn aan beperkingen 
onderhevig die leiden tot kieren en tocht.  De energetische waarden van de materialen 



 

11                                                                                                                                        
 
 

verliezen hun toegevoegde waarde als blijkt dat er teveel kieren en gaten gaan 
ontstaan.  
 
De gemiddelde omvang van de huishoudens ligt rond de 2,5 persoon. In principe zijn 
alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd. 
 
Het Gele Boekje (splitsingsaktemodel 1992) is van toepassing. Dat betekent dat 
besluitvorming voor de instandhouding van de collectieve voorzieningen van de 
woningen gepaard gaat met 2/3 van de meerderheid van rechtsgeldig uitgebrachte 
stemmen. 

5.1.1 Opvallende bouwkundige opmerkingen 

Aanleiding voor deze haalbaarheidsstudie zijn de problemen die ontstaan zijn als 
gevolg van de plaatsing van kunststof kozijnen op de begane grond aan de voor- en 
achterzijde. Behalve dat deze kozijnen, al na korte tijd, technische gebreken 
vertoonden in de vorm van scheuren ter plaatse van de verbindingen en er geen 
garantie mogelijk is i.v.m. faillissement leverancier, is hierdoor het verband uit de 
gevelelementen gehaald en zijn ook vandaar uit problemen ontstaan, in de vorm van 
spanningen in de gevelbekleding.  Bovendien blijkt dat de isolatiewaarden van de 
gevelelementen minimaal is, wat vocht- en tochtverschijnselen oplevert. 
 
Daarnaast is in 1992 een “Trespa achtige” gevelbeplating toegepast, waarbij uit 
onderzoeken in 2002 door Trespa is geconstateerd dat het geen Trespa is. Daarbij is de 
gevelbekleding aangebracht op houten regelwerk. Er is onvoldoende rekening 
gehouden met ventilatie. Dat bleek destijds in 2002 toen Dusol prestatieschilderwerk 
ging uitvoeren, maar het schilderwerk na korte tijd begon af te bladderen. Er is toen 
door het VAC en Trespa onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. De conclusie 
was dat de achterzijde van de gevelbekleding niet voorzien was van een coating, 
waardoor de toch al verhoogde vochtbelasting aan de achterzijde het schilderwerk aan 
de voorzijde er af drukte. Ook waren de omkanten niet goed voorzien in 1992, 
waardoor met name langs randen het verfwerk afbladderde.  
 
Alle woningen zijn voorzien van kruipruimten (ongeïsoleerd). Hoe dichter de woningen 
zijn gelegen bij de Zuid-Willemsvaart  des te vochtiger de ondergrond. Dit zal een 
aandachtspunt bij de te nemen maatregelen moeten zijn. 
 
De spouw is voorzien van 1,5 cm PS. Voor de koppen van de bouwmuur, tussen de 
gevelpuien, zit een steenwoldeken van 3 cm. In het dak van de entree zit 3 cm PS 
(tussen de houten balklaag). In de spouw van de entree zit 2 cm PS.  
 
Het dak is in 1992 vervangen en geïsoleerd met een laag van 4 cm. Dit impliceert dat de 
dakbedekking reeds 24 jaar daar zou liggen. Dat is een vrij lange periode, waardoor de 
tijd nadert om de bitumen deklaag te vervangen. In het MJOP is opgenomen dat het 
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dak aangepakt zou worden in 2015. De enkele eigenaren met een eigen opbouw, 
hebben veelal het dak en de betreffende geveldelen beter geïsoleerd.  
 
Geconcludeerd wordt dat een forse investeringsopgave staat te wachten om deze 
woningen aan te pakken en weer energiezuinig te maken, ongeacht het scenario waar 
de VvE voor kiest. Genoeg reden voor de VvE om een goede afweging te maken voor de 
te nemen maatregelen. Is het verstandig om het pand weer in haar oude (kierdichte) 
staat te brengen, of is het zinvol om meer ambitieus te zijn door te kiezen voor 
woningverbetering naar een niveau van bewoning bij Energie nota = nul? De vraag is 
natuurlijk wat de meerkosten hiervan zouden zijn. 

5.1.2 Opvallende installatietechnische opmerkingen 

Ieder huishouden heeft een eigen gasaansluiting en afrekening ten behoeve van 
verwarming, koken en warm water. De bewoners kunnen zelf een eigen 
energieleverancier selecteren.  
 
Uit de enquête is naar voren gekomen dat de meeste respondenten beschikken over 
een HR-combi ketel met een CW waarde van 4. Dat betekent dat de ketel voldoende 
vermogen heeft om te voorzien in de warmtebehoefte van 4 personen per huishouden. 
Ongeveer 10% van de respondenten huurt de ketel. 
 
In de woningen is destijds mechanische ventilatie aangebracht met roosters. 
Sommigen hebben deze nog niet vervangen. Gesteld kan worden dat deze oude 
ventilatoren niet meer adequaat werken. Het vermogen van de originele installaties is 
door de tijd sterk afgenomen.  

5.1.3 Administratieve opvallendheden 

Onderstaande berekeningen zijn voornamelijk gebaseerd op VvE De Leest II. De laatste 
versie van het MJOP vormt het uitgangspunt voor de scenario’s en voor De Nieuwe 
Leest. 
 
In het MJOP en de begroting zijn de kosten geïndexeerd op 3,01%. Een aantal 
kostenposten zoals isolerende maatregelen, asbestverwijdering,  kosten voor extern 
advies, eventuele reservering voor funderingsafwijkingen, regenafvoer(pijpen), vloeren, 
voordeuren, beglazing, schoorstenen en ventilatiekanalen, zijn hierin niet opgenomen. 
Deze zullen onder de post overige reserveringen worden vermeld. De vraag is natuurlijk 
in hoeverre dit bedrag reëel gecalculeerd is. 
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5.2 Waardeverschillen 

De vraagprijzen voor de woningen in de VvE variëren, afhankelijk van oppervlakte, 
omvang en bouwgebonden investeringen uit het verleden. Het merendeel van de 
woningen staat vrij lang te koop en wordt niet binnen 6 maanden verkocht. De angst 
voor een onverkoopbaar huis bij de bewoners groeit, gegeven de lange doorlooptijden 
en de gebreken. 
 
De percelen variëren in oppervlakte (+/- 125 – 200 m²). Bij een waarde van de grond van 
+/- € 300 per m² betekent dit, dat de grondwaarde ongeveer ligt tussen de € 37.500 en 
de € 60.000. Deze opbrengst is vergelijkbaar met het aanbod van geprepareerde grond 
Vrij Op Naam voor nieuwbouw in de gemeente Veghel.  
 
In essentie zal de marktprijs van de grond per m² niet verschillen van de grond voor 
nieuwbouw. Hooguit de locatie kan leiden tot een afwijking. In de berekeningen wordt 
uitgegaan van een prijs van € 300 per m². In onderstaande matrix wordt daarmee een 
indicatie gegeven van de waarde van de grond per perceelsoppervlakte. 
 
Tabel 1: Benadering Grondwaarde 

Perceelsoppervlakte 125 m² 150 m2 175 m² 200 m² 

Waarde grond bij € 
300 per m² 

€ 37.500 € 45.000 € 52.500 € 60.000 

 
De opstallen variëren van 300 m³ tot 425 m³. De waarde per kuub na aftrek van de 
grondoppervlakte is rond de € 325 bij verkoop (via Funda.nl en Huizenzoeken.nl). Deze 
prijs kunnen we vervolgens vergelijken met de prijzen voor nieuwbouw, inclusief 
keuken, afwerking en basisverlichting. Deze prijs ligt grofweg rond de € 650 per m³ op 
basis van de casco oplevering, keukeninbouw.  
 
Tabel 2: Benadering waarde opstallen 

Inhoud woningen 300 m³ 350 m³ 400 m³ 450 m³ 

Waarde per bij € 325 per m³ €  97.500 € 113.750 € 130.000 € 146.250 

Waarde bij nieuwbouw incl. 
afwerking € 650 per m³  

 € 195.000   € 227.500   € 260.000   € 292.500  

Waardeverschil met 
nieuwbouw 

€ 97.500 € 113.750 € 130.000 € 146.250 

 
Bovenstaande cijfers zijn een benadering van de waardeverschillen op dit moment.  
Vernieuwbouwing naar Bijna Energie Neutrale Gebouw (BENG) zou ertoe moeten 
leiden dat een forse inhaalslag gemaakt wordt in de waardeontwikkeling van de 
woning, omdat deze minimaal voldoet aan de huidige richtlijnen voor nieuwbouw.  
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Advies voor verdiepingsonderzoek 1 
Om een reële inschatting te kunnen maken van de potentiele waardeontwikkeling bij 
BENG zal een taxatie op basis van het nieuwe waarderingsstelsel van de 
Waarderingskamer moeten plaatsvinden.  

5.2.1 Advies waarde-monitoring 

Mocht de VvE besluiten tot het nemen van conventionele maatregelen,dan zullen deze 
maatregelen een relatief beperkte invloed hebben op de waardeontwikkeling.  
De achterstand met betrekking tot het onderhoud wordt verder ingelopen en de 
verkoopbaarheid van de woningen zal toenemen.  
 
Mocht de VvE besluiten tot het nemen van vergaande woningverbetering maatregelen, 
dan is het gewenst om een onafhankelijk taxateur in te zetten voor de waardebepaling. 
Dit kan het best in overleg met de Stroomversnelling gebeuren, waar de 
Waarderingskamer en Vastgoedpro in de projectgroep Stroomversnelling 
“waardeontwikkeling bestaande bouw” onderdeel van uitmaken.  
 
Ten behoeve van de subsidieregeling dienen taxateurs voor pilotwoningen voor en na 
de renovatie het waardeverschil vast te stellen. Betrokkenen bij het beschikte project 
(aanbieder en koper) dienen hieraan hun medewerking te verlenen. 

5.3 Huidige Energieverbruik 

5.3.1 Het energieverbruik van de individuele appartementhouders 

Het energieverbruik van de individuele appartementhouders is op te splitsen naar 
elektra- en gasverbruik. In tabel 3 wordt hier op ingegaan. 
 
Tabel 3 Huidige energieverbruik     

Energieverbruik  
individuele 
woningen 

Gemiddeld 
verbruik in NL 

per woning 

Gemiddeld 
verbruik 
enquête 

MJ- verbruik 
per 

appartement 

Totaal 
berekend 
verbruik 

Totaal 
berekende 

kosten  

Elektra (kWh) 3.500 3.223 12.000 322300  €   64.000  

Gas (m³) 1.800 1.165 37.000 116500  €  70.000  

Totaal     49.000    € 134.000  

 
Het individuele elektraverbruik voor woningen ligt in Nederland gemiddeld rond de 
3.500 kWh per huishouden. Het verbruik van de twee VvE-en ligt hieronder. Het 
elektraverbruik is voornamelijk te relateren aan het witgoed en computergestuurde 
apparatuur, naast een beperkt gedeelte voor de verlichting.  
 
Het gemiddelde gasverbruik in Nederland per huishouden, ligt rond de 1.300 tot 1.800 
m³ per jaar. Het gemiddelde werkelijke verbruik aan gas in de woningen ligt hier ruim 
onder. Dat is verklaarbaar doordat het aantal stookdagen in 2014 lager lag, maar ook 
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omdat gezinnen door werk en opleiding veel van huis zijn. De individuele gasaansluiting 
wordt gebruikt voor warmteopwekking, warmwater en het koken.  Er is geen sprake 
van gezamenlijk verbruik van warmte en er is ook geen sprake van collectief gebruik 
van energie. 
 
De gemiddelde kosten per huishouden liggen rond de € 1.640 per huishouden.  
Hiervan is ongeveer 52% toe te rekenen aan kosten voor gas en 48% voor elektra. 
 
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van het gecorrigeerde minimum. Dat betekent 
dat de laagste en hoogste  drie verbruikers zijn geschrapt uit de berekeningen. 
Vervolgens is het minimum en het maximum vastgesteld. Zie tabel 4. 
 
Tabel 4: Gecorrigeerde minimum en maximum binnen de VvE-en  

Verbruiksgegevens kWh 2014-2015 Gas 2014-2015 

Gecorrigeerd minimum 1570 739 

Gecorrigeerd maximum 4920 1950 

Gemiddelde verbruik 3223 1165 

 
Tabel 5: Kosten van verbruik bij gecorrigeerde waarden 

Kosten van verbruik kWh 2014-2015 Gas 2014-2015 Totaal 

Gecorrigeerd minimum  €               314   €               480   €       794  

Gecorrigeerd maximum  €               984   €             1.268   €    2.252  

Gemiddelde verbruik  €               645   €               757   €    1.402  

 
Het verschil in verbruik van energie is aanzienlijk. Voor een breed draagvlak in de VvE 
zullen we dan ook moeten uitgaan van het gecorrigeerde minimum. Dat betekent dat 
de VvE over het algemeen voor zal stemmen, indien investeringen worden gepleegd 
waarvan de te betalen rente gelijk is aan de besparing op de energiekosten en de 
besparing op het onderhoud, omdat levensverlengende maatregelen worden 
genomen.  

5.4 De huidige onderhoud en de servicekostenbijdrage 

Uit de analyse van de MJOP van de VvE De Leest II wordt duidelijk dat het volgende 
plaatje ontstaat: 
  



 

16                                                                                                                                        
 
 

 
Tabel 6: Onderhoud en servicekosten van VvE De Leest II 

De Leest II Omschrijving aantal per lid per jaar totale bijdrage per 
jaar 

Opbrengsten Servicekosten in rekening gebracht 50  €         1.104  €           55.200 

         

Uitgaven  -/- Beheerkosten     €            - 5.500 

   -/- Premie verzekeringen     €            -2.250 

   -/- Regulier onderhoud     €            -5.000 

   -/- Reserve groot onderhoud     €          -42.450 

     

Huidige saldo 
groot 
onderhoud       €         130.000 

 
Groep Maatregel offerte  Prijs per eenheid  Cyclus in 

jaren 
 Prijs per 

woning per 
jaar  

Verenigingskosten overleg en beheerkosten  €          110,00  1  €    110,00  

          

Verzekeringskosten Verzekeringspremie  €            60,00  1  €      60,00  

          

Regulier onderhoud 
Dagelijks onderhoud + 
contracten  €       2.500,00  1  €      50,00  

  Dakonderhoud bitumen  €       2.150,17  2  €      21,50  

  Onvoorzien  €       1.984,40  3  €      13,23  

          

Groot onderhoud Gevelmetselwerk  €     52.344,10  7  €    149,55  

  Trespa bekleding  €     62.315,00  10  €    124,63  

  Trespa reinigen en moswerend  €       4.628,25  3  €      30,86  

  Onderhoud schilderwerk trespa  €       3.967,59  3  €      26,45  

  Buitenschilderwerk hout  €     12.959,10  6  €      43,20  

  Bitumen dakbedekking   €   218.202,99  25  €    174,56  

  Reparatie kunststof puien  €       6.612,65  3  €      44,08  

          

Reservering overig 
onderhoud    €     12.796,75  

Niet 
bekend  €    255,94  

          

Servicekosten        € 1.104,00  

 
De VvE-leden van De Leest II  betalen gemiddeld een bijdrage van € 92 per maand aan 
servicekosten ofwel  gemiddeld € 1.104 per jaar per huishouden. Dit lijkt voldoende.  
In het MJOP en de begroting zijn de kosten geïndexeerd op 3,01%.  
 
Een aantal kostenposten zoals isolerende maatregelen, asbestverwijdering,  kosten 
voor extern advies, eventuele reservering voor funderingsafwijkingen, 
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regenafvoer(pijpen), vloeren, beglazing, schoorstenen en ventilatiekanalen zijn echter 
niet opgenomen, maar zullen wel benoemd moeten worden. In dit kader gaan we er 
van uit dat deze posten onder de post overig onderhoud vallen. De vraag is natuurlijk in 
hoeverre dit bedrag reëel gecalculeerd is. 
 
De leden van de Nieuwe Leest betalen momenteel rond de € 80 per maand en hebben 
de afspraak lopen dat deze kosten in de loop van de jaren zullen worden verhoogd tot 
een niveau van € 125. Als referentie voor gezonde appartementcomplexen wordt in 
Nederland € 150 tot € 200 per maand aan servicekosten afgedragen. Hierin zit 
natuurlijk een opslag voor installaties, die bij deze VvE-en ontbreken. 
 
De reserves van VvE De Nieuwe Leest blijven momenteel nog ver achter bij VvE De 
Leest II, doordat zij zijn geconfronteerd met fraude. 
 
In principe kan uit worden gegaan van het plaatje dat sprake is van een structurele 
inkomstenstroom van +/- € 100.000.  

5.5 De huidige isolatiewaarden 

Geconstateerd is dat: 
- De mate van kierdichting zeer beperkt is aan de voor- en achterzijde van het 

pand t.a.v. ramen en deuren; 
- De mate van non-isolatie aan de woningzijden leidt tot ernstig koudeverlies; 

 
Tabel 7: isolatiewaarden 

Omschrijving Isolatiewaarde 

Gevel spouw Rc = 0,8 (spouw + 2 cm iso) 

Paneel RC = 2,5 (obv. bouwjaar) 

Raam DG 1e en 2e verdieping U =  2,90 en ZTA 70 

Raam HR++ BG  U = 1,8 en ZTA 60 

Deur Rc= 0,12 m2 K/W 

Plat dak  Rc= 2,50 m2 K/W  

Vloer Rc = 0.17 m2 K/W 

 
De woningen met een zijgevel hebben een spouw van: 1,5 cm PS. De gevels op de 
begane grond voor- en achter, hebben tevens 3 cm isolatie in de spouw. Daarnaast zijn 
de panelen vrij dun van opbouw en is op de benedenverdieping sprake van HR ++ glas. 
Sommige ramen beschikken over roosters.  De gevels op de eerste en tweede 
woonlaag hebben 7 cm isolatie in de spouw. Het dak bevat 7 cm isolatie. De woningen 
beschikken niet over vloerisolatie, terwijl daar wel een geschikte kruipruimte voor 
aanwezig is. 
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Installatietechnisch variëren de ketels van VR- tot HR 107 ketels.  Ventilatietechnisch 
beschikt men van oudsher over mechanische ventilatie. Indien deze niet tussentijds is 
vervangen, zal de werking nagenoeg nihil zijn. 
 
De Constructie-opbouw  van het dak na 2001 is als volgt:  
•         onderconstructie beton 
•         isolatie EPS, dikte 40 mm 
•         dakbedekking gebitumineerd glasvlies geplakt 
•         isolatie XPS, dikte 30 mm 
•         dakbedekking gebitumineerd glasvlies geplakt 
•         onderlaag Wedebase 
•         toplaag Wedeflex D4, gebrand 
•         ballastlaag van grind 
 
Bovenstaande bevindingen zijn mede gebaseerd op de gegevens van AREA, die 
hiervoor in de archieven is gedoken. 
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6 Scenario 1: Conventionele maatregelen 

6.1 Voorgestelde maatregelen 

Bij het nemen van conventionele maatregelen, wordt niet uitgegaan van structurele 
woningverbetering, maar van het instandhouden van de woningen conform de 
bedoelde bouwrichtlijnen van het jaar van oprichting. Deze laatste worden echter over 
de tijd aangescherpt, dus impliciet worden verbeteringen aangebracht. Dat heeft 
echter geen consequenties voor de stemverhoudingen. Deze blijven gelijk, 2/3 van de 
appartementhouders moet voor stemmen voor dit scenario. 
 
Uit de bezoeken aan de woningen is naar voren gekomen dat gedeeltelijke aanpassing 
van de voor- en achtergevel door bijvoorbeeld paneelisolatie, separaat nieuwe kozijnen 
plaatsen of aanhechtingen verbeteren met lapmiddelen, uiteindelijk duurder is en met 
minder comfort gepaard zal gaan, waardoor de aantrekkelijkheid van dit alternatief 
door de bouwfysische adviseurs verworpen is. 
 
Men is van mening dat de voor- en achtergevels beter in hun geheel zouden kunnen 
worden vervangen. Daarbij wordt uitgegaan van een “no-regret” aanpak. Dat betekent 
dat maatregelen worden genomen waarvan we geen spijt zullen krijgen zodra een 
andere maatregel genomen moet worden.  
 
De volgende collectieve maatregelen worden voorgesteld: 

- Gevelvervanging voor- en achterzijde met nieuwe beglazing, kozijnen en 
deuren, gestuct en nieuw ventilatiesysteem in 2017.  

- Vloerisolatie in 2017 
- Dakvervanging  conform MJOP De Leest II in 2023 

 
Het plaatsen van zonnepanelen kan een individuele maatregel zijn. Uitgaande van het 
gecorrigeerde minimum verbruik van +/- 1.500 kWh, zouden 7 panelen per huishouden 
minimaal geplaatst kunnen worden. De investering daarvoor is ongeveer € 3.500 per set 
met een omvormer. 
 
Panelen kunnen gelijk aan het moment dat het dak wordt aangepakt, geplaatst 
worden. Dat zou overigens betekenen dat de levensduur van het dak aanzienlijk zou 
kan worden verlengd. Ook hebben zonnepanelen een positieve invloed op de 
waardeontwikkeling van de woning. 
 
Het vervangen van de ventilatiesystemen zal een collectieve maatregel moeten zijn, 
omdat de woningen in de nieuwe situatie balansventilatie nodig hebben. De schil wordt 
daarmee volledig afgesloten. 
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6.2 Consequenties voorgestelde maatregelen 

Kiest de VvE voor conventionele maatregelen, dan kunnen deze, gezien de doorlooptijd 
van de besluitvorming,  niet eerder dan eind 2017 worden uitgevoerd. 

6.2.1 Lagere energielasten 

Met deze maatregelen zouden de besparingen per huishouden tot het volgende 
resultaat leiden volgens VABI (Nationale software voor energiebesparing). Dit resultaat 
is gecorrigeerd voor ongeveer 10% extra besparing, als gevolg van het feit dat bij de 
woningen momenteel sprake is van grotere kieren en gaten, waardoor de besparing 
hoger zal zijn. 
 
Tabel 8: Resultaat warmtebesparende maatregelen 

Warmte besparende 
maatregelen VvE 

Gemiddelde Energie 
besparing % in verbruik 

per jaar 

Energiebesparing in € per 
jaar 

Per huishouden 

Glasvervanging 8%  €  56  

Vloerisolatie 11%  €  78  

Gevel voor en achter 5%  €  37  

Alle maatregelen 24%  €168  

Inclusief kierdichting 35%  €245  

 
Het gasverbruik zal dus van € 750 dalen naar +/- € 500 bij de voorgenomen 
maatregelen. Dat impliceert een gemiddelde besparing van slechts € 20 per maand.  

6.2.2 Hogere maar wel reële servicekosten/onderhoudslasten 

De situatie die ontstaat als gevolg van de collectieve maatregelen, leidt tot 
onderstaande investerings- en servicekostenopbouw.  Een opbouw die naar de mening 
van de auteurs meer recht doet aan de werkelijkheid en leidend zou moeten zijn voor 
de bestaande situatie.  
 
De oorzaak hiervan is het feit dat de indexatie van de servicekosten op basis van inflatie 
al sinds 35 jaar gemiddeld lager is dan de kosten die gepaard gaan met de bouwkosten-
ontwikkeling. Blijkbaar heeft de schaarste van grondstoffen geleid tot prijsstijgingen 
van gemiddeld 15% en meer per jaar. Hierdoor neemt de koopkracht van de VvE af, 
ondanks het feit dat ze gelden reserveert conform de verwachtingen.  
 
Ofwel het zou verstandig zijn indien de VvE zich eerder richt op een servicekosten 
niveau van € 131 in plaats van € 92 per maand, ofwel een stijging van +/-€ 40 per maand. 
Dat is relatief veel. In onderstaande tabel treft u hier de onderbouwing voor aan.   
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Tabel 9: Investerings- en servicekostenopbouw VvE De Leest II conventionele maatregelen 

Groep Maatregel offerte  Prijs per 
eenheid  

Cyclus in 
jaren 

 Prijs per 
woning per 

jaar  

Mutatie 

Verenigingskosten 
overleg en 
beheerkosten  €        5.500  1  €         110  0% 

           

Verzekeringskosten Verzekeringspremie  €        3.000  1  €           60  0% 

           

Regulier onderhoud 
Dagelijks onderhoud + 
contracten  €        2.500  1  €           50  0% 

  Dakonderhoud bitumen  €        2.150  4  €           11  -50% 

  Onvoorzien  €        1.984  6  €            7  -50% 

           

Groot onderhoud Vloerisolatie  €     100.000  35  €           57  nieuw 

  Gevel  €     875.000  100  €         175  nieuw 

  Beglazing en kozijnen  €  1.000.000  35  €         571  nieuw 

  Ventilatie  €     125.000  15  €         167  nieuw 

  Gevelmetselwerk  €      52.344  50  €           21  -86% 

  
Onderhoud 
schilderwerk  €      12.000  8  €           30  -57% 

  Bitumen dakbedekking   €     218.203  25  €         175  0% 

           

Reservering overig 
onderhoud 

  

 €      12.797  1  €         256  0% 

           

Servicekosten per 
jaar 

  

     €      1.689  53% 

Servicekosten per 
maand 

  

     €         141  53% 

 
De gehanteerde prijzen per eenheid zijn voor de 2 gevels, de beglazing, de deuren, 
kozijnen en ventilatie gebaseerd op de indicatie van Renolution. De reservering overig 
onderhoud hebben we hier niet beïnvloed, omdat er nog vele andere potentiéle 
lastendragers zijn zoals vermeld in voorgaande paragrafen.  

6.2.3 Hogere financieringslasten 

De investeringen zullen per huishouden tot een volgende plaatje leiden: 
 
Tabel 10: Hoogte collectieve investeringen per huishouden 

Extra investeringen Prijs Looptijd in 
jaren 

2 gevels, kozijnen, beglazing 3 laags, voordeur, 
ventilatie  €            40.000  50 

Vloerisolatie (schelpen)  €               2.000  35 

Totaal  €            42.000    
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Dit bedrag moet betaald worden door de VvE, omdat het hier collectieve maatregelen 
betreft.  Dit bedrag omvat in totaal een investering van 2,2 miljoen per VvE in 2017. 
Voor VvE De Leest II betekent dit een eigen bijdrage van € 40.000 per 
appartementshouder.  De rest komt uit haar reserves die tot 2017 zijn opgebouwd. 
 
Wellicht zullen niet alle huishoudens financiering kunnen krijgen tegen aanvaardbare 
voorwaarden. In geval een huishouden de eigen bijdrage van € 40.000 laagrentend kan 
lenen op basis van hypothecaire voorwaarden of met behulp van de Nationale 
Energiebespaarlening, tegen een tarief van bijvoorbeeld 3%, dan zijn de maandelijkse 
netto financieringslasten afhankelijk van de looptijd gelegen tussen de € 1.600 (30 jaars) 
en € 3.000 (15 jaars) per jaar. Ofwel een maandelijkse nettolast tussen de € 130 en de € 
250 bij een belastingaftrek van 42%.   
 
Per saldo zullen de woonlasten oplopen van € 180 tot € 300 per maand ten opzichte 
van de huidige € 92 die binnen de Leest II wordt betaald. Dat is meer dan een 
verdubbeling , maar de ingrepen zijn er dan ook naar.  

6.2.4 Juridische aanpassingen 

Een tweetal wijzigingen treden op die op het juridische vlak geregeld moeten worden.  
 
Door de gevelaanpassingen is balansventilatie nodig, die voldoet aan een aantal 
voorwaarden. Deze zal centraal ingekocht en geplaatst moeten worden. In dat kader 
zou eerder sprake zijn van een collectieve dan van een individuele maatregel. Dat zou 
opname van deze maatregel in de splitsingsakte in artikel 9 betekenen .   
 
Een tweede aanpassing  is nodig voor een overeenkomst tussen de VvE en de bewoners 
die kiezen voor zonnepanelen. De VvE zal het plaatsen van zonnepanelen moeten 
gedogen en goede afspraken moeten maken om dit verzekeringstechnisch en juridisch 
goed in te regelen. De VvE wil natuurlijk niet dat het dak kan worden beschadigd door 
individuele acties. 

6.2.5 Verzekeringstechnische aanpassingen 

Verzekeringstechnische aanpassingen hebben betrekking op een verzwaring van de 
opstalverzekering van de VvE en op een juiste afstemming op de individuele 
verzekeringen en dekkingen als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen.  

6.2.6 Waardeontwikkeling 

De pleister op de wonde komt helaas in beperkte mate voor rekening van de 
energiebesparing. Het zal meer van de waardeverbetering van de woning moeten 
komen. 
  
Bij conventionele maatregelen geldt veelal de “gouden regel” van de banken dat de 
waarde van de woning met ongeveer 60% van de hoogte van de investering toeneemt.  
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Dus als een investering in conventionele maatregelen vereist is van € 40.000, dan zal de 
waarde van de woning met ongeveer € 24.000 toenemen, volgens deze norm. 
 
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg en Maastricht dat 
gemiddeld genomen een hogere waarde wordt toegekend aan een “groen” label (A-C) 
t.o.v. “rood” label (D-G). Gemiddeld ligt de prijs € 3.000 hoger bij een “groen” label, 
ofwel 6-10% waardeverschil ten aanzien van het gemiddelde. 
 

“. … Woningen met een energielabel worden sneller verkocht dan wanneer het label ontbreekt. 
Voor een huis met een 'groen' label willen kopers gemiddeld 6000 euro meer betalen. Dit blijkt uit 
onderzoek door de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht. De energielabels werden 
in 2008 ingevoerd. Sindsdien zijn er ruim vijftigduizend Nederlandse woningen met een 
energielabel verkocht. Dat is zo'n vijftien procent van de totale markt. Opvallend is dat de 
woningen met het label gemiddeld 24 dagen sneller verkocht worden dan normaal…De kopers 
betaalden gemiddeld 3% (€ 6000) meer voor een woning met een groen energielabel (A, B of C) in 
vergelijking met een gelijkwaardige woning die voorzien is van een rood label. Een A-woning brengt 
een meerwaarde van 10% met zich mee.  
…”( Bron: Het Energielabel op de Koopwoningmarkt, van Prof. Dr. D. Brounen en Prof. Dr. N. Kok.) 

 
De gemiddelde woning heeft nu label C of D of lager. Een dergelijke suggestie zou 
betekenen dat een woning slechts voor +/- € 3.000 tot € 10.000 aan waarde zou kunnen 
winnen, indien sprake is van een ‘groen’ label. 
 
De (onzekere) waardestijging zal uitkomst moeten bieden. Als we er van uitgaan dat de 
waardestijging rond de €24.000 zou uit kunnen komen, is de vraag in hoeverre dit 
bedrag zich verhoudt tot de stijging van de financieringslasten. De financieringslasten 
zijn bij een rente van 3% en een looptijd van 15 jaar ongeveer netto €3.000, ofwel na 8 
jaar zal de waardestijging zijn ingelopen. Bij eenzelfde rente en een looptijd van 30 jaar 
is dit netto bedrag ongeveer €1.600, wat betekent dat de waardestijging in 15 jaar zou 
zijn ingelopen.  
 
indien collectief de maatregelen genomen worden, dan kan de woonlastenstijging 
daarmee gecompenseerd worden.  
 
De woningwaardering in het kader van de WOZ zal echter ook aangepast gaan worden, 
nadat de eerste woningen tegen hogere waarden verkocht zijn.  
 

Advies voor verdiepingsonderzoek 2. 
Voordat een beslissing wordt genomen wordt geadviseerd om een taxatie te laten 
uitvoeren door een taxateur.  
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6.3 Woonlastenneutrale investeringsniveau 

Van belang is de mate waarin de vereiste investeringen woonlastenneutraal kunnen 
plaatsvinden. Dat betekent dat de energiebesparing hoger of gelijk moet zijn aan de 
stijging van de servicekosten, indien de VvE de maatregelen zelf zou financieren (rente 
en aflossing). Mocht dat niet lukken dan moet op zijn minst de verwachte 
waardestijging het verschil kunnen compenseren.  
 
Om het woonlastenneutrale investeringsniveau uit te rekenen, wordt aan de hand van 
de nationale software de besparing uitgerekend, die wordt vermenigvuldigd met de 
boekhoudkundige looptijd van de investeringen. Daarmee wordt inzicht gegeven in het 
Woonlastenneutrale  Investeringsniveau (WI) en wordt een indicatie gegeven van de 
omvang van de investeringen zonder dat de woonlasten per saldo hoeven te stijgen. 
Het WI is de optelsom van WIe en WIo.  
 
Het WI wordt berekend door de optelsom van de berekende besparing vermenigvuldigt 
met de technische looptijd van de investering (WIe) en de berekende besparing op het 
onderhoud (WIo) te delen door de financieringslasten. Deze wordt niet gecorrigeerd 
voor rente, inflatie, energieprijsstijgingen en dergelijke omdat deze niet te voorspellen 
zijn en elkaar (deels) opheffen.   
 
In dit scenario wordt uitgegaan van een eigen bijdrage en geen gebouwgebonden 
financiering*. Dat betekent dus dat eenieder zelf de vereiste middelen moet 
financieren uit eigen vermogen of bij de bank. Voordeel van het nemen van 
conventionele maatregelen is wel dat er geen sprake is van woningverbetering, 
waardoor de vergadering kan besluiten met een kwalitatieve meerderheid (2/3). 
 
*Gebouwgebonden financiering gaat uit van directe financiering van de VvE die de rente 
en aflossing in de servicekosten verrekend. De individuele eigenaar bewoners worden niet 
op hun kredietwaardigheid getoetst. De mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering 
zal echter gepaard gaan met eisen die gesteld worden aan de professionaliteit en een 
integrale aanpak gericht op BENG. Conventionele maatregelen vallen hier niet onder. 
Bovendien zullen de bestaande VvE-en niet kunnen voldoen aan de voorwaarden zoals 
gesteld in de Nationale Energie Bespaarlening. 

6.3.1 Het WIe 

In tabel 6 is aangegeven wat de aanbevolen warmtebesparende maatregelen zijn. Om 
te kunnen beoordelen of investeringen zinvol zijn, heeft Segon het Woonlastenneutrale 
Investeringsniveau voor energie (WIe) geïntroduceerd.  
 
Met het WIe kan worden bepaald in hoeverre de hoogte van een investering op lange 
termijn terugverdiend wordt uit energiebesparende maatregelen. Uit tabel 6 kan per 
maatregel worden vastgesteld hoe duur de maatregel mag zijn volgens de WIe. Is het 
WIe hoger dan de offerteprijs, dan is dat gunstig. De woonlasten zijn dan per saldo lager 
dan de kosten van de maatregel.  
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Tabel 11:  warmtebesparende maatregelen 

Warmte 
besparende 
maatregelen VvE 

Energie 
besparing % 
in verbruik 

per jaar 

Energiebesparing 
in € perjaar 

Technische 
levensduur 

WIe 

Glasvervanging 8% €  5.600 40  €   224.000  

Vloerisolatie 11% €  7.800 35  €    273.000  

Gevel voor en 
achter 

5% €   3.700 
50 

 €    185.000  

Alle maatregelen 24% € 16.800 42  €    705.600  

Inclusief 
kierdichting 

35% € 24.500 42  € 1.029.000  

 
Glasvervanging wordt samengenomen met de voor- en achtergevel en de ventilatie. 
Deze zijn aan elkaar verbonden. De isolatiewaarden zullen stijgen, maar minder dan bij 
het scenario  BENG. De kosten hiervan zijn ruim hoger (+/- € 2.000.000)  dan de som van 
de WIe op glas en gevel (+/- € 410.000). Deze maatregelen leiden dus tot hogere 
servicekosten.  
 
De vloerisolatie voor de kruipruimten is een sterk renderende maatregel. De kosten op 
100 woningen bedragen ongeveer € 200.000, terwijl de WIe van vloerisolatie hier ruim 
boven ligt. Ofwel, hierdoor kunnen de servicekosten zelfs dalen.  
 
Spouwmuurisolatie is niet meegenomen in de aanpak omdat gevreesd wordt dat de 
spouwen niet geschikt zijn voor herisolatie. Niettemin zou hier wel een onderzoek naar 
moeten plaatsvinden indien gekozen wordt voor conventionele maatregelen. 
 
Kierdichting, deurvervanging en leidingisolatie zijn niet door de nationale software 
opgenomen omdat deze niet te kwantificeren zijn, doordat de mate van tocht en kieren 
telkenmale afwijkt per woning. Niettemin zal (zeker voor de bovenste woonlaag) 
kierdichting, deurvervanging en leidingisolatie (in de bergingen) tot substantiële 
besparingen leiden. Daarom zal de besparing bij de meeste woningen hoger kunnen 
liggen dan volgens de nationale data mogelijk is. Wij schatten in rond de 35% 
besparing.  
 
Bovengenoemde maatregelen zijn collectief van aard.  Het WIe is dan € 1.029.000 ofwel 
€ 10.290 gemiddeld per woning.  Dit is exclusief het voordeel dat kan worden bereikt 
met elektriciteitsbesparende maatregelen en exclusief de besparing op de 
servicekosten door verlenging van de levensduur. 
 
Dakvervanging is reeds opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting. Daarbij is er 
van uit gegaan dat de bestaande isolatielaag niet vervangen wordt.  
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De elektriciteitsbesparende maatregelen beperken zich tot één individuele maatregel, 
die mogelijk collectief kan worden ingekocht. Daarnaast zijn er woningen die nog 
beschikken over de “oude” mechanische ventilatiesystemen. De vervanging hiervan 
wordt niet vermeld maar de besparing is aanzienlijk, namelijk circa 50% op het 
apparaat tot meer, van het elektriciteitsverbruik van de bestaande installatie. 
 
Tabel 12: Elektriciteitsbesparende maatregelen 

Elektriciteits- 
besparende 
maatregelen 
individueel 

Energie 
besparing % per 

jaar 

Energie 
besparing  
€ per jaar 

Technische 
levensduur 

WIe 

Zonnepanelen 53% € 340 20 € 7.000 

 
In tabel 12 is uitgegaan van het aanschaffen van 7 zonnepanelen per huishouden die 
rond de € 3.500 zullen kosten. Daarbij is uitgegaan van het gecorrigeerde minimum 
verbruik van 1500 kWh (zie tabel 4 en 5). Ten opzichte van het gemiddelde verbruik van 
3200 kWh. Gemiddeld leidt dit tot een besparing van ongeveer 53%.  
 
Uit de WIe voor zonnepanelen blijkt dat deze € 7.000 is, terwijl de investering hier ruim 
onder blijft, namelijk € 3.500. Ofwel hier is sprake van een rendabele maatregel voor 
alle bewoners.  
 
Tellen we de WIe op van zowel de warmtebesparende als de elektriciteitsbesparende 
maatregelen, dan zou het Woonlasten neutrale Investeringsniveau  op basis van 
energielasten ongeveer € 17.000 per huishouden bedragen, zonder dat de woonlasten 
substantieel zouden hoeven stijgen. 

6.3.2 Het WIo 

Daarnaast moet de onderhoudsbesparing worden meegenomen. Deze is helaas niet 
aanwezig en leidt zelfs tot een stijging van € 31 per maand. Dat is gelegen aan het feit 
dat de onderhoudsreserves onvoldoende zijn meegegroeid met de 
bouwkostenontwikkeling in het verleden. 
 
De bouwkostenontwikkeling ligt ruim boven de 15% per jaar (afgelopen jaren 
beduidend lager echter over de afgelopen 30 jaar zeer hoog), terwijl de 
koopkrachtontwikkeling slechts 2-3% per jaar is geweest. Hierdoor is er door de VvE 
niet voldoende gereserveerd.  
 
Helaas zal er nu of op termijn een inhaalslag gemaakt moeten worden door de VvE-en 
en een meer realistische VvE bijdrage gevraagd moeten worden. Dat is geen prettige 
boodschap, maar wel een die noodzakelijk is.   



 

27                                                                                                                                        
 
 

6.3.3 Conclusie 

De VvE-en zullen versneld moeten overgaan tot een reële reservering van middelen om 
voor eens en altijd af te kunnen rekenen met de kieren en gaten die blijven bestaan in 
de gevels.  Dit betekent dat de VvE zelfs in het minimum scenario moet besparen en de 
servicekosten moet optrekken naar een reëel niveau. De woningen zijn destijds tegen 
een lage prijs verkocht door de corporatie, echter voor vervangingsinvesteringen is niet 
voldoende gereserveerd.  
 
Met conventionele maatregelen kan de VvE om en nabij de 35% op haar reguliere 
variabele uitgaven aan energie besparen. Gecombineerd met de inzet van 
zonnepanelen kan een WIe worden bereikt van € 17.000. Daarbovenop zou een 
minimale waardestijging van € 23.000 gewenst zijn om de investering te kunnen 
verantwoorden. Dit is zeer wel mogelijk is de overtuiging.  
 
Een investering van om en nabij de € 4 miljoen zal echter een heel lastige opgave zijn 
indien deze uit een eigen bijdrage moet komen. 

6.3.4 Vereiste verdiepingsonderzoeken 

Mocht de VvE besluiten tot het onderzoeken van het scenario van Conventionele 
maatregelen, dan worden de volgende verdiepingsonderzoeken geadviseerd: 

a. Spouwmuuronderzoek moet plaatsvinden om te bepalen of de spouw nog 
verder geïsoleerd kan worden. Deze kosten zijn voor rekening van de aanbieder 
en verplicht voordat tot spouwmuurisolatie wordt overgegegaan; 

b. Bij iedere woning zal moeten worden vastgesteld of de kruipruimte voldoende 
bereikbaar is. Alle bewoners kunnen hier richtlijnen voor krijgen en de 
uitkomsten daarvan mededelen; 

c. Een offerteronde zal moeten worden ingezet onder diverse aanbieders van 
prefabgevel-elementen, ventilatie en vloerisolatie. Daarvoor is het noodzakelijk 
om +/- € 5 tot € 10.000 te reserveren voor de kostendekking van de aanbieders 
die tegen elkaar moeten bieden. Deze kosten zullen gemaakt moeten worden 
om tot een evenwichtige offerte te komen. De aanbieders zullen dit niet gratis 
willen doen in concurrentie met andere partijen. Daarnaast kan het verstandig 
zijn een extern onafhankelijk adviseur in te schakelen of samenwerking te 
zoeken met de woningcorporatie; 

d. Het MJOP moet herberekend worden met onder meer opname van de volgende 
posten: Isolerende maatregelen; asbestverwijdering;  kosten voor extern advies; 
eventuele reservering voor funderingsafwijkingen; regenafvoer(pijpen); vloeren; 
beglazing; schoorstenen en ventilatiekanalen; 

e. Van belang is dat de appartementshouders zich laten informeren omtrent de 
gang van zaken. De diverse allochtone groepen vereisen allen een eigen 
benaderingswijze. Belangrijke keuzen moeten tenslotte worden gemaakt die 
veel consequenties met zich meebrengen. Dat vereist reguliere communicatie 
en bewustwording; 

f. Verrichten van offerteaanvragen en voeren van onderhandelingen; 
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7 Scenario 2: Bijna Energie Neutrale Gebouwen= BENG 
 
Als de vereiste investering in conventionele maatregelen kan oplopen tot +/-€ 17.000 
per woning, doet de vraag zich voor of er niet gekozen moet worden voor een 
drastischer aanpak, welke gepaard kan gaan met een hogere besparingsopbrengst 
tegen relatief beperkte meerkosten. 
 
Door het complex nagenoeg energieneutraal te maken en te upgraden naar de 
maatstaven van 2020 en later, wordt de generieke waarde van de appartementen 
opgewaardeerd  naar vernieuwbouwwaarde. De energielasten zullen tot een fractie 
dalen, waardoor de woonlasten nog beter beheersbaar worden; de 
verkoopmogelijkheden van appartementen worden aanzienlijk verbeterd en het 
woongenot van de bestaande bewoners neemt toe.  
 
Bij BENG wordt er naar gestreefd dat de VvE en de bewoners minimaal 50% van de 
voor de VvE en de bewoners benodigde energie op locatie opwekken. T.a.v. het te 
compenseren verbruik in de appartementen wordt uitgegaan van de dekking van het 
gecorrigeerde minimum aan energieverbruik bij bewoning in het complex. Het gedrag 
van de bewoners zal er echter altijd toe leiden dat er verschillen blijven bestaan in het 
energieverbruik. 

7.1 De te nemen maatregelen 

Dit scenario vereist aanpassingen aan het complex. Deze kunnen bouwkundig en 
installatietechnisch van aard zijn. 

7.1.1 Bouwkundige aanpassingen 

Iedere woning wordt ingepakt met een extra laag gevelisolatie van +/-20 cm tot aan de 
benedenverdieping. Dat betekent dat tegen de bestaande buitenmuur een isolatielaag 
wordt aangebracht met hetzelfde profiel van afwerking als de oude buitenmuur. In 
onderstaande foto staan 2 varianten. 
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De gevelvervanging gaat gepaard met tripane beglazing (drielaags), nieuwe kozijnen, 
nieuwe deuren en een nieuwe pui.  Afhankelijk van de te maken keuzen worden de 
ventilatiekanalen in de staalframeconstructie  ingebracht, zodat er minimale ruimte 
nodig is voor een ventilatie-installatie. Door de buitenschil zal de beglazing wat verder 
naar buiten worden geplaatst en ontstaan vensterbanken bij de beglazing. Radiatoren 
zijn op een paar na niet meer nodig en kunnen desgewenst worden verwijderd. 
Ofwel de woonruimte wordt vergroot, indien de Welstandscommissie hier mee akkoord 
gaat.  Er treedt nauwelijks meer warmteverlies op.  
 

 
 
Door te kiezen voor kunststof vervalt eventueel schilderwerk. 

7.1.2 Installatietechnische aanpassingen 

De VvE verbouwt, maar individueel zal er veel mee veranderen. De enige installatie in 
handen van de VVE zal het ventilatiesysteem zijn, totdat deze volledig is afgeschreven. 
Alle woningen hebben namelijk balansventilatie nodig om het klimaat zo gezond 
mogelijk te houden. Binnen de woningen zal balansventilatie met warmte terugwinning 
worden toegepast. Deze kan zowel warmte aantrekken als koeling geven. En aan dat 
laatste zal de meeste behoefte zijn. De rest zijn individuele maatregelen. 
 
De huidige CV (combi) ketel en de “oude” radiatoren zullen een minimale 
warmtebehoefte hebben. Deze zouden op termijn ook kunnen worden verwijderd, 
waardoor extra leefruimte ontstaat. Zij worden gehandhaafd totdat deze zijn versleten 
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of worden vervangen door zuinige WTW warmwaterboilers met de juiste prijs/kwaliteit 
verhouding. De huidige CV zou voor de warmtebehoefte alleen noodzakelijk zijn in 
perioden van ernstige koude. Gecombineerd met een radiator zou de CV makkelijk 
kunnen voorzien in deze warmtebehoeftepiek. Dat kan echter ook met elektrische 
infraroodverwarming.  Dit is een individuele maatregel.  
 
Niettemin hebben de bewoners behoefte aan warm water. De bestaande CV voorziet 
hierin. Momenteel zijn de elektrische warmwater boilers nog duur, maar deze worden 
steeds efficiënter en goedkoper.  In principe kan de CV ketel nog voor de resterende 
warmtebehoefte gebruikt worden. 
 
Het koken veranderd naar inductie koken voor degene die hiervoor open staan. Dat 
vereist wel een extra groep in de meterkast. Inductie koken is ongeveer 20% goedkoper 
dan regulier koken op gas en is veel veiliger, schoner en veel beter te onderhouden.  
 
Verstandig is om hiernaast gezamenlijk oud wit- en bruingoed te vervangen voor A++ 
kwaliteitsgoed. Een dergelijk pakket van maatregelen leidt veelal tot substantiële 
daling van de elektriciteitsbehoefte. Deze zal ook geadviseerd worden, maar ook hier is 
sprake van een individuele beslissing. 
 
De daken zijn geschikt om zonnepanelen te plaatsen om de vereiste energie op te 
wekken  (zie bijlage Zonnepanelenpotentie in Noord-Brabant ) Daarnaast zal het 
verbruik worden gemonitord. Alle woningen krijgen een slimme meter in combinatie 
met digitale hard- en softwarebemetering, zodat het CO₂ gehalte gemeten kan 
worden, evenals het gas-  en elektriciteitsverbruik.  
 
Door deze maatregelen neemt het totale warmteverbruik met 95% af. Performance 
garanties worden hierop gegeven. De uitvoerders garanderen daarmee de 
energieprestatie van het complex voor de komende tientallen jaren. 

7.2 Consequenties van BENG  

7.2.1 Beleid van de VvE moet naar Toekomstbestendig 

Om woonlastenstabiliteit te realiseren op lange termijn, een hoger wooncomfort, een 
stabiele waardeontwikkeling, een toekomstbestendige invulling van het onderhoud en 
eventueel woningverbetering, zal de VvE haar doelstelling van het instand houden van 
het complex moeten aanpassen. De VvE zal toekomstbestendig moeten handelen, 
waarbij tevens gestreefd wordt naar woningverbetering op lange termijn, conform de 
eisen van de tijd. 
 
Toekomstbestendig betekent dat ingespeeld moet kunnen worden op ontwikkelingen 
die de beleving van wonen beïnvloeden en waardebepalend zijn. Dat kunnen 
noodzakelijke energetische aanpassingen zijn, aanpassingen ten aanzien van het 
onderhoud, het gebruik van andere materialen, andere wijzen om te kunnen stemmen 
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(zoals digitaal), andere wijzen van financiering (zoals gebouw-gebonden financiering),  
prestatieafspraken in plaats van afspraken over bestekken, en nog veel meer andere 
wijzigingen.  
 
Toekomstbestendig beleid moet gebaseerd zijn op stemverhoudingen die haalbaar 
zijn. Dat betekent dat de VvE straks moet willen kiezen voor de nieuwe standaard 
reglementen die in 2016 zullen worden geïntroduceerd. Met meer dan 50% plus 1, 
kunnen dan besluiten worden genomen; digitaal kan er worden gestemd; 
woningverbetering wordt eenvoudiger. Wel zullen meer eisen worden gesteld aan de 
zorgplicht, namelijk in het voorzien van alternatieve oplossingen indien eigenaar 
bewoners zich niet kunnen vinden in de besluitvorming. Er moet een alternatief zijn, 
ofwel de VvE wordt dynamischer net als uw omgeving. 
 
Het streven naar BENG is daarbij een uitgangspunt. Een Bijna Energie Neutraal 
Gebouw. We willen niet het onderste uit de kan, maar wel het meest efficiënte en 
duurzame alternatief als we dan toch moeten kiezen. 

7.2.2 Lagere energielasten 

Om BENG  te realiseren, is het van groot belang dat de individuele huishoudens de 
gehele trias energetica doorlopen. Ofwel zoveel mogelijk verbruik voorkomen om 
vervolgens het restant duurzaam op te wekken. Maar dat laatste hoeft niet persé op 
locatie. Dit kan ook “groen” ingekocht worden door de energieleverancier van uw 
keuze.  
 
Uit wordt gegaan van het gecorrigeerde minimum verbruik van de bewoners (1.500 
kWh en 750 m³ gas) in de huidige situatie. Het gemiddelde verbruik is ongeveer 3.200 
kWh en 1.200 m³ gas.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat van het gemiddelde gasverbruik ongeveer 20% te 
relateren is aan warm water en het overige aan warmteverbruik en koken (bron: VABI 
csv de Leest). 
 
Tabel 13:   Gasverbruik toebedeeld op basis van VABI en OTB Delft 

Gasverbruik Oud  m³ Nieuw  m³ 

Toedeling verbruik min. gem. min. gem. 

Totaal 740 1200 168 283 

warmte 533 897 27 45 

warm water 142 238 142 238 

Koken 65 65 65 65 

 
Met BENG neemt het toekomstig warmteverbruik van de bewoners met 95% af. Zo 
lang als nog niet is overgeschakeld op all-electric, zal de warmwater voorziening nodig 
blijven.  
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Wat betreft de kosten zullen deze aanzienlijk dalen met minimaal € 300 tot gemiddeld 
€ 500 per huishouden. 
 
Zoals is aangegeven bij de definitie van BENG wordt uitgegaan van het minimum 
verbruik per huishouden in de huidige situatie. Deze is vastgesteld op 1.500 kWh, 
exclusief bruingoed als televisies, computers, föhnen en dat soort apparaten. 
Gemiddeld genomen zit deze op 3.200 kWh volgens de enquête. 
 
We gaan uit van het verbruik van het witgoed - (gemiddeld in NL 38% van het kWh 
verbruik, ic. 570kWh) - en stellen dat we minimaal 50% daarop kunnen besparen door 
het gebruik van energiezuiniger apparatuur. Hieronder vallen de afzuiger, de 
(af)wasmachine, droger en dat soort zaken.  
 
Ook op verlichting biedt Ledverlichting besparingsmogelijkheden zonder dat sprake 
hoeft te zijn van sfeerverlies. Omdat Ledverlichting ongeveer ¼ van het verbruik heeft 
van een ‘normale’ gloeilamp en een veel langere levensduur, is deze besparing te 
benoemen. 
 
Daar staat tegen over dat het verbruik in kWh zal toenemen door het nieuwe 
ventilatiesysteem, dat tevens moet koelen. Daaraan verbonden is een Warmte Terug 
Win (WTW)systeem, waardoor de elektrabehoefte minimaal hoeft te zijn. 
 
In onderstaande tabel is opgenomen wat het te verwachten meerverbruik zal zijn ten 
opzichte van het huidige niveau. 
 
Tabel 14   : Verwachte verbruik BENG voor individuele huishoudens 
 

Verwacht individueel verbruik in 
Elektra (kWh) Energie nota = 0 

Verbruik 
Besparing/ 
meerverbruik 

Minimum verbruik 1.500 kWh 100% 

Witgoedbesparing - 200 kWh -50% 

Lichtverbruik -150 kWh -75% 

WTW ventilatie + koelen + 
warmte 400 kWh 40% 

Totaal nieuw verbruik  1.550 kWh 104% 

 
Een zeer beperkte toename van het huidige kWh verbruik van 4% zal het gevolg zijn.  
Als het koken wordt omgezet naar elektrisch inductiekoken, zal het nieuwe verbruik 
toenemen met een extra +/- 5% (109%).  
 
Per saldo zal de elektriciteitsrekening iets hoger uitvallen en wordt gemiddeld 
genomen € 20 per jaar duurder. Bij het minimum verbruik is dat slechts € 3 per jaar. 
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Gaat men over op all-electric, dan wordt de gaskraan ontkoppeld en vervallen de 
netwerkkosten en andere vaste kosten voor gas.  Een besparing per huishouden van 
ongeveer € 50 per jaar. Daar wordt in dit scenario nog geen rekening mee gehouden. 
 
Zonnepanelen zijn een individuele keuze en zijn behandeld in hoofdstuk 6.  We gaan uit 
van een besparing van 53% aan elektriciteitsbehoefte op het gemiddelde, indien 7 
panelen worden geplaatst tegen een prijs van ongeveer € 3.500. 

7.2.3 Iets lagere onderhoudskosten 

Doordat drastische maatregelen worden genomen, betekent dit dat de VvE een warme 
isolatieschil krijgt van alle gemakken voorzien. Al met al zullen de kosten van een 
integrale aanpak uiteindelijk goedkoper zijn in het onderhoud dan indien conventionele 
maatregelen worden getroffen. 
Buiten de opmerkingen die reeds geplaatst zijn ten aanzien van de niet benoemde 
kosten in hoofdstuk 5 en 6, zal de onderhoudsplanning er een stuk stabieler uit gaan 
zien zo is de verwachting.  
 
Tabel 15: Servicekosten opbouw voor rente en aflossing scenario 2 

Groep Maatregel offerte  Prijs per 
eenheid  

Cyclus in 
jaren 

 Prijs per 
woning per 

jaar  

Mutatie 
t.o.v. 

scenario 1 

Verenigingskosten 
overleg en 
beheerkosten  €        2.750  1  €           55  -50% 

            

Verzekeringskosten Verzekeringspremie  €        3.000  1  €           60  ongewijzigd 

  Extra verzekeringen  €        2.000  1  €           40  nieuw 

            

Regulier onderhoud 
Dagelijks onderhoud + 
contracten  €        1.250  1  €           25  -50% 

  Dakonderhoud  €        2.150  20  €            2  -80% 

  Onvoorzien  €        1.984  6  €            7  0% 

            

Groot onderhoud Vloerisolatie  €     100.000  35  €           57  0% 

  Gevels  €  1.355.500  100  €         271  55% 

  Beglazing+kozijnen  €  1.000.000  35  €         571  0% 

  Ventilatiesysteem  €     125.000  15  €         167  0% 

  
Onderhoud 
schilderwerk  €      12.000  8  €           30  0% 

            

Reservering overig 
onderhoud 

  

 €      10.237  1  €         205  -20% 

            

Servicekosten per 
jaar 

  

     €      1.490  -12% 

Servicekosten per 
maand 

  

     €         124  -12% 
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In bovenstaand overzicht is duidelijk dat de onderhoudslasten door verlenging van de 
levensduur van het complex een positieve invloed hebben op de kostenontwikkeling.   
 
Per saldo zal het onderhoud per woning met +/- € 200 per jaar dalen ten opzichte van 
scenario 1, ofwel bij de VvE over de 50 huishoudens gemiddeld een voordeel van +/- € 
10.000.  Dit geld kan ter aanwending worden ingezet van de financieringskosten.  

7.2.4 Hogere financieringslasten  

De investeringen zullen per huishouden tot het volgende plaatje leiden: 
 
Tabel 16: Hoogte collectieve investeringen per huishouden 

Extra investeringen Prijs Looptijd in 
jaren 

Gevelaankleding, kozijnen, beglazing, ventilatie  €            50.000  50 

Vloerisolatie (schelpen)  €               2.000  35 

Totaal per huishouden  €            52.000    

Totaal voor 100 huishoudens (2 VvE-en)  €      5.200.000  

 
Dit bedrag moet betaald worden door de VvE omdat het hier collectieve maatregelen 
betreft.  Dit bedrag omvat in totaal een investering van 2,6 miljoen per VvE in 2017. 
Voor VvE De Leest II betekent dit een eigen bijdrage van € 50.000 per 
appartementshouder.  De rest komt uit haar reserves die tot 2017 zijn opgebouwd. 
 
80% van de appartementshouders zal moeten instemmen. De notaris zal daarnaast aan 
alle hypotheekverstrekkers toestemming moeten vragen. Dit kan alleen indien sprake 
is van de mogelijkheid om te komen tot gebouwgebonden financiering.  
 
Met gebouwgebonden financiering wordt er naar gestreefd om zonder stijging van de 
maandlasten een BENG renovatie mogelijk te maken voor eigenaar-bewoners van 
Verenigingen van Eigenaren en grondgebonden woningen. De kosten van de 
financiering van de renovatie worden verrekend in de servicekosten en zouden moeten 
worden voldaan uit de besparing op de energielasten en het onderhoud, mede door 
levensduurverlenging van het onroerend goed. Daar is helaas geen sprake van, omdat 
de hoogte van de energiebesparing en de besparing op het onderhoud (door 
onvoldoende reserves) te beperkt zijn. 
 
Op het moment dat een appartement/woning wordt verkocht, zijn de servicekosten 
voor de volgende eigenaar. Het geselecteerde consortium van uitvoerders garandeert 
de afgesproken energieprestaties gedurende de looptijd en zorgt voor het beheer en 
onderhoud. 
 
De hoogte van de servicekosten wordt sterk beïnvloedt door de looptijd van de 
overeenkomst. Hoe korter de looptijd, hoe meer de VvE moet aflossen. Als er 
bijvoorbeeld in 10 jaar wordtafgelost, dan zal gemiddeld genomen 10% aan aflossing 
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over de lening per jaar nodig zijn naast de rentelasten. Dus over een periode van 30 jaar 
zal dat ongeveer 3,5% per jaar bedragen aan aflossing.  
 
Gebouwgebonden financiering met een looptijd langer dan 15 jaar zal alleen mogelijk 
zijn indien een derde partij een garantie afgeeft op de servicekostenbetaling. Slechts 
dan zal een bank bereid zijn tot laagrentende financiering.  In dat kader is het van groot 
belang dat de gemeente en de provincie worden betrokken bij de opzet om te komen 
tot gebouwgebonden financiering. 
 
Financieringstechnisch zal de vereiste € 5 miljoen financiering (€ 0,2 miljoen wordt 
gedekt uit eigen reserves) voor de 2 VvE-en leiden tot een volgend kostenplaatje.  
Hierbij wordt uitgegaan van een maximale looptijd van 30 jaar. Daarnaast wordt rente- 
en aflossing in een annuïtaire lening omschreven (gelijkblijvende lasten over de gehele 
looptijd), waarbij de rente als variabel geldt. 
 
Tabel 17: Financieringsbehoefte en annuïteiten 

Omschrijving Bedrag   

Financieringsbehoefte  €         5.200.000    

Eigen reserves  €            200.000    

Te financieren  €         5.000.000    

    

Looptijd 
30 jaar  
2 VvE-en 

Per HH per 
jaar 

Per HH per 
maand 

Annuiteit 1%  €             176.826   €               1.768   €                         147  

Annuiteit 2%  €            188.548   €               1.885   €                         157  

Annuiteit 3%  €             201.827   €               2.018   €                        168  

Annuiteit 4%  €            216.629   €               2.166   €                         181  

Annuiteit 5%  €             232.897   €               2.329   €                        194  

 
De overige servicekosten nemen af ten opzichte van scenario 1 met €17 per maand. 
Daartegenover staat een toename van de servicekosten met de netto 
financieringslasten. Bovendien wordt in plaats van €40.000, €50.000 gefinancierd.  Stel 
dat de VvE gefinancierd wordt annuïtair tegen 3% dan zouden de servicekosten 
toenemen met €168 per maand (na renteaftrek €135) . Gezamenlijk worden de 
servicekosten dan €292 per maand (na renteaftrek €279). 

7.2.5 Juridische aanpassingen 

Een drietal wijzigingen treden op die op het juridische vlak geregeld moeten worden.  
 
Geadviseerd wordt om de splitsingsakte aan te passen en deze toekomstbestendig te 
ontwerpen. Medio dit jaar zal naar verwachting het nieuwe splitsingsreglement het 
licht zien, dat al reeds enkele jaren in voorbereiding is. Daarbij wordt de 
stemverhouding aangepast naar 50+1, zal de besluitvormingsprocedure versoepelt 
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worden (digitaal stemmen), wordt financiering een vast onderdeel van het reglement 
en worden energiebesparing en verduurzaming beter geregeld.   
 
Door de gevelaanpassingen is balansventilatie nodig.  Die moet voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Balansventilatie zal centraal ingekocht en geplaatst moeten worden. 
Door hier een collectieve maatregel van te maken, dient deze opgenomen te worden in 
de splitsingsakte in artikel 9.   
 
Een tweede overeenkomst is nodig tussen de VvE en de bewoners die kiezen voor 
zonnepanelen. De VvE zal het plaatsen van zonnepanelen moeten gedogen en goede 
afspraken moeten maken om dit verzekeringstechnisch en juridisch goed in te regelen. 
De VvE wil natuurlijk niet dat het dak kan worden beschadigd door individuele acties. 

7.2.6 Verzekeringstechnische aanpassingen 

Verzekeringstechnische aanpassingen hebben niet alleen betrekking op de verzwaring 
van de opstalverzekering van de VvE en de juiste afstemming van de collectieve op de 
individuele verzekeringen en dekkingen, maar hier vloeien tevens verzekeringen uit 
voort, die gerelateerd zijn aan de prestatieafspraken op individueel- en collectief niveau 
Per maatregel wordt gekeken naar de wijze waarop de uitvoerder in staat is om een 
prestatiegarantie op de lange termijn te kunnen borgen en welke kosten hiervoor 
gemaakt moeten worden.  
 
De gevel kan bijvoorbeeld in de eerste jaren aanpassing behoeven, terwijl installaties 
wellicht op een later moment problemen kunnen veroorzaken. Naast de 
productgaranties wil de eigenaar de zekerheid hebben dat zij aangenaam kunnen 
wonen, zonder tocht en zonder gedoe. 

7.2.7 Waardeontwikkeling 

Stel dat de VvE zou kiezen voor structurele woningverbetering (dus niet alleen het 
inlopen van het onderhoud) naar BENG, dan zou het logisch zijn te veronderstellen dat 
de waarde van de woningen die van nieuwbouw benaderen, danwel daar naar toe zou 
bewegen. Deze (ver-)nieuwbouwwaarde is het dubbele van de huidige waarde van de 
opstallen, echter er mag van worden uitgegaan dat de waardestijging bij BENG niet 
100% zal zijn. 
 
Stel dat een verbetering van 50% van de prijs per m³ haalbaar moet worden geacht, 
ofwel een verhoging van de waarde van € 47.500 tot € 73.000, natuurlijk is deze 
opbrengst niet zeker totdat de woning wordt verkocht, maar het betreft hier 
substantiële waardestijgingen.   
 
Overigens zal deze waardestijging alleen gerealiseerd kunnen worden indien collectief 
tot upgrading wordt besloten.  
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De woningwaardering in het kader van de WOZ zal echter ook aangepast gaan worden, 
zodra de eerste woningen tegen hogere waarden verkocht zijn.  

7.3 Woonlastenneutrale Investeringsniveau 

In financiële zin moet bepaald worden wat het Woonlasten neutrale investeringsniveau 
is als gevolg van Energiebesparing (WIe)en als gevolg van verlaging van de 
onderhoudskosten (WIo).  

7.3.1 Het Woonlasten Neutrale investeringsniveau  voor energiebesparing (WIe) 

Uit hoofdstuk 6 is gebleken dat zonnepanelen een substantiële toegevoegde waarde 
hebben op het WIe.  Daarom wordt in het onderhavige scenario ook uitgegaan van de 
inzet van zonnepanelen voor alle bewoners. 
 
Met BENG zal het Woonlasten neutrale Investeringsniveau voor energiebesparing  
oplopen tot ongeveer € 5,2 miljoen euro. Per VvE € 2,6 miljoen. Helaas kan slechts de 
helft uit energiebesparing worden gegenereerd. 
 
Tabel 18: Woonlasten neutrale Investeringsniveau voor energiebesparing beide VvE-en 

Energieverbruik 
100 woningen Bestaand BENG Besparing Levensduur WIe 
Gasverbruik  € 70.000   € 17.000   €  53.000  30 jaar  € 1.590.000  

Elektra  € 64.000   € 30.000   €  34.000  30 jaar  €  1.020.000  

Totaal         € 2.610.000  

 
De looptijd is 30 jaar, omdat de prestatieafspraken met de uitvoerders daarin voorzien.  
In totaal dekt het Woonlasten neutrale Investeringsniveau op energie slechts 50% van 
de totale financieringsbehoefte.  

7.3.2 Het Woonlasten neutrale Investeringsniveau op onderhoud en het WI 

Scenario 1 vormt de basis voor de besparingsberekening. Bewust is gekozen om niet 
het bestaande MJOP te volgen van De Leest II, omdat hier te weinig kostenposten in 
zijn opgenomen en scenario 1 een onvermijdelijk minimum lijkt te zijn.  
 
Tabel 19:  WIo  

Woonlasten neutrale investeringsniveau Onderhoudsbesparing Servicekosten 

Conventionele maatregelen  €         168.904  

BENG  €         149.985  

Verschil  €           19.000  

Looptijd 30 jaar 

Wio  €         570.000  

 
Het WIo loopt voor de komende dertig jaar op tot € 570.000.  
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7.3.3 Het Woonlasten neutrale Investeringsniveau gezamenlijk 

Gezamenlijk vormen het WIe en het WIo het Woonlasten neutrale Investeringsniveau 
voor het geheel.  
 
De optelsom laat zien dat er sprake is van een dekking voor +/- € 3,2 miljoen, terwijl de 
financieringsbehoefte rond de € 5,2 miljoen ligt. Ofwel de VvE-en zullen gezamenlijk  
€ 2 miljoen moeten aantrekken om BENG mogelijk te maken.  
 
Het huidige servicekostenniveau zou van gemiddeld € 92 per maand al op basis van 
herinvestering moeten worden bijgesteld naar € 124 per maand en zo mogelijk nog wat 
meer om de koopkracht op termijn te kunnen garanderen. Daarbovenop moeten dan 
nog de extra financieringslasten (zie paragraaf 7.3.5) worden verrekend.  
 
Dit lijkt gegeven de sociaaleconomische situatie een bijna onmogelijke taak voor de 
VvE.  

7.3.4 Waardeontwikkeling 

De waardeontwikkeling is echter zeer sterk, maar ook nog buitengewoon onzeker.  
 
Omdat er sprake is van vernieuwbouwing zal de waarde van de opstallen (woningen) 
naar verwachting minimaal 50% in waarde toenemen ofwel met minimaal € 50.000. Dat 
betekent dat de waardetoename de gehele vereiste financiering zou dekken. Ofwel als 
er bloksgewijs een aanpak ligt, groeit de onderliggende waarde mee.  

7.3.5 Conclusies Scenario 2 

Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat de vergadering zal gaan instemmen met 
BENG als scenario indien hier geen financiële basis voor ligt. De servicekosten zullen 
minimaal moeten verdubbelen en de bereidheid tot financiering zal dan in 
samenspraak met de provincie en de gemeente middels gebouwgebonden financiering 
tot stand moeten komen.  
 
De vergadering zal wel met overgrote meerderheid van 80% moeten instemmen om dit 
te kunnen gaan uitvoeren.  
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8 Conclusie 
De te realiseren besparingen zijn gewoonweg te beperkt om daarmee de vereiste 
investeringen te kunnen dekken. Geconstateerd is echter dat er niet onevenredig veel 
gestookt wordt in de woningen ten opzichte van de rest van Nederland. Ook is de 
energetische kwaliteit niet slecht.  
 
Niettemin moet ook geconcludeerd worden dat de beide scenario’s niet leiden tot een 
woonlastenneutrale investering. De hoogte van de herinvestering is vooralsnog te 
hoog. De woonlasten zijn momenteel structureel te laag om enige opvang te bieden 
voor groot onderhoud. De servicekosten zouden in ieder scenario minimaal moeten 
worden verdubbeld om überhaupt op lange termijn te kunnen verbouwen. Ofwel de 
VVE-en hebben onvoldoende vlees op de botten. Gebouwgebonden financiering is 
zeker een oplossing, maar wel in de context dat er dan ook voldoende moet worden 
gereserveerd. 
 
Samengevat is onderstaand overzicht opgenomen om enig gevoel te geven van de 
verhoudingen indien Scenario 1 en 2 worden gefinancierd tegen een tarief van 3% over 
een periode van 30 jaar.  In dat geval blijkt dat de financieringskosten van scenario 2 
toch zwaarder tellen dan de servicekosten verbetering per maand. Hier staat een 
geschatte waardeontwikkeling tegenover die bij Scenario 2 interessanter zal zijn en 
zeker op de lange termijn.  
 
Tabel 20: Vergelijking scenario’s 

Bij rente 3% Financ. Lasten 
netto 
 

Service-
kosten 

Totaal Waarde stijging 
geschat 

Huidig    €       92   €         92    

Scenario 1  €        135   €     141   €       276   €        24.000  

Scenario 2  €        168   €     124   €       292   €        45.000  

 
Het opheffen van de VvE is een optie die de financiële problemen en de bestaande 
gebreken echter niet gaat wegnemen en de waarde van de individuele woningen 
ernstig zal ondergraven. Bovendien zou dat ook zeer bedreigend zijn voor de kwaliteit 
van de huisvesting op lange termijn, het maatschappelijke draagvlak en de sociale 
cohesie in de buurt. 
 
Het pad van de verbetering van de woningen en het groot onderhoud vragen om meer 
inzicht in kosten en baten en een reguliere afweging van mogelijkheden.  De MJOP’s 
blijken tenslotte niet in overeenstemming te zijn met de realiteit en dat maakt de 
besluitvorming lastig.  
 
De VvE-en zijn als entiteit opgericht om het complex in stand te houden. Dat betekent 
dat onderhoud moet worden gepleegd zodat het complex geen bouwkundige of 
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installatietechnische gebreken vertoont. Het instandhouden van het complex is 
daarmee de primaire taak van de VvE en haar bestuurder.  
 
De VvE-en wacht desondanks een onzekere periode, terwijl zich langzamerhand meer 
en meer gebreken zullen gaan voordoen. Hiervoor moet gereserveerd gaan worden. 
Vooraleerst wordt voorgesteld om de servicekosten drastisch te verhogen.  Dat zal niet 
ten koste gaan van de waarde van de woningen op dit moment. Indirect draagt het zelfs 
bij aan de waardeontwikkeling. 
 
Ten tweede zou een projectteam van bewoners, gemeente en bouwfysici samen 
moeten worden gesteld, die als technische commissie verder wil gaan meedenken met 
het bestuur en een realistisch Meerjaren Onderhoudsprognose met diverse scenario’s 
uit te werken, zodat gedegen besluiten kunnen worden genomen.  
 
Daarnaast zou op basis van de reëel te verwachten scenario’s een taxatie moeten 
plaatsvinden van de te kiezen scenario’s.  
 
Als positieve aanzet om op korte termijn tot besluitvorming te komen, zouden de 
meeste bewoners kunnen instemmen met vloerisolatie. Deze maatregel leidt tot meer 
besparingen dan kosten en een hoger wooncomfort.  
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9  Tenslotte  
 
Met dit VvE-Energie Rapport beschikt u over een advies dat u kunt inzetten om het 
beleid van de VvE verder vorm te geven. Samen met de gemeente, de corporatie en de 
bewoners kunnen de diverse scenario’s besproken worden.  
 
Ook kan bepaald worden welke maatregelen nog verder moeten worden uitgediept.  
 
Segon stelt voor om samen met het bestuur een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor een toelichting op de rapportage en de vragen die er mogelijk nog leven. 
 
Vervolgens zal de VvE zich moeten uitspreken welk scenario zij verder wenst uit te 
werken en welke maatregelen zij verwacht te moeten nemen voor een verantwoorde 
aanpak. 
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Bijlage Financiering 

Financieren buiten het financiële plafond 

In de conventionele financieringspraktijk wordt er bij het aangaan van een lening voor 
de aanschaf of verbouw van een woning, een inkomenstoets uitgevoerd (Loan to 
Income). De te lenen bijdrage is begrenst. Veel mensen kopen op basis van hun 
“financiële plafond”  (conform de inkomenstoets), waarbij de energielasten tot voor 
kort nauwelijks een relevante rol speelde. Met de bewustwording dat energielasten wel 
degelijk een serieus onderdeel vormen van de inkomensbestedingen, is vanuit De 
Stroomversnelling druk gezet om de hypotheekruimte op te rekken. Middels een 
ministeriële regeling en in overleg met de banken, is het nu mogelijk extra financiering 
te verstrekken voor energiebesparende maatregelen (labelverbetering) buiten de 
inkomenstoets om. Essentie is dat geïnteresseerden hun “energierekening” kunnen 
inzetten om de extra bijdrage te kunnen lenen.  

Nog een lening? 

In theorie zijn bovenbeschreven inspanningen een positieve bijdrage om een 
investering in energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. De praktijk is in veel 
gevallen echter weerbarstiger. In hoeverre zijn woningeigenaren bereid om een extra 
lening aan te gaan en hun bestaande schuld te vergroten?  
 
Het probleem is niet dat mensen niet geïnteresseerd zijn of dat mensen niet willen of de 
maandelijkse bijdrage niet kunnen betalen, maar men is in veel gevallen niet bereid om 
een dergelijke financiële verplichting (we hebben het hier over +/- € 40.000 tot € 
50.000) aan te gaan, mede met het oog op andere financieringsbeslissingen die men 
moet nemen.  
 
Bovendien zijn in de afgelopen jaren de verkoopprijzen van woningen behoorlijk 
gedaald, hetgeen tot gevolg heeft dat menig woningbezitter nu financieel “onder 
water” staat. Een nieuwe lening zal dan geen uitkomst bieden. En dan te bedenken dat 
juist hier het item van woonlastenbeheersing een belangrijke rol speelt.  
 
Derde probleem dat opduikt waarom extra financiering mogelijk geen oplossing hoeft 
te bieden, is de mate waarin de waarde van het onroerend goed toeneemt met de 
daarmee gepaard gaande investering. Hier zal een match moeten bestaan voor de 
financier, terwijl per saldo de woonlasten wel gelijk zouden moeten blijven. Deze match 
vereist mogelijk een ruimer waardebeoordelingsystematiek dan nu bekend is. 
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Bancaire financiers 

Vierde te vermelden probleem is dat bestaande bancaire financiers de afgelopen jaren 
zijn geconfronteerd met strenger toezicht, financieringsrichtlijnen en 
bedrijfseconomische restricties. Ofwel de banken zijn meer en meer terughoudend dan 
vooruitstrevend, zo lijkt het. Het is niet meer vreemd wanneer een bank suggereert om 
ook andere financiers te vinden alvorens men in aanmerking wenst te komen voor een 
lening. Maar dan wel vanaf bedragen die er toe doen. De kosten voor het verstrekken 
van dergelijk “moeilijke” financieringen zijn voor de bank vaak te hoog en moeten ook 
als zodanig worden doorbelast, waardoor de rationele haalbaarheid onderuit gaat. Dat 
ondergraaft de doelstelling om duurzamer met onze woonlasten om te gaan. 
 
Voorbeeld van bovenstaande probleem is dat banken voor particulieren te dure 
voorwaarden hanteren bij niet-hypothecaire financiering. Allereerst verstrekken zij 
niet-hypothecaire leningen met een hogere rente, maar ook met een hoger 
aflossingsdeel. De leningen worden verstrekt voor maximaal 15 jaar (rente vaak boven 
de 7%) en deze moeten in die periode ook worden afgelost (annuïteit maximaal 15 jaar 
ofwel 6,7%), waardoor rente en aflossing ruim boven de 13% per jaar van het geleende 
bedrag zijn. De looptijd van de lening is dermate kort dat deze niet overeenkomt met 
de technische levensduur van de ingreep voor een Nul op de Meter woning. Deze is 
vaak veel langer (denk aan isolatie van de spouw, paneelisolatie, vloerisolatie met een 
technische levensduur van meer dan 40 jaar). Dat betekent dat de vrije 
bestedingsruimte van het gefinancierde fors afneemt, waardoor deze niet zal 
instemmen met de maatregel en de financiering. 
 
De laatste te vermelden relevante beperking is gelegen bij Verenigingen van Eigenaren 
(VvE-en) en/of bij een blokgewijze aanpak van grondgebonden huishoudens. VvE-en 
bestaan uit individuele huishoudens die gezamenlijk met overgrote meerderheid (80% 
of meer eigenaren) moeten besluiten tot het plegen van investeringen in 
woningverbetering.  
 
Dat betekent ook dat in een dergelijke situatie alle hypotheekverstrekkers moeten 
instemmen met woningverbetering. Dit impliceert een uitgebreide inspanning van de 
VvE en de eigenaren, waarbij een zeer beperkte groep van eigenaren ervoor kan zorgen 
dat, ondanks een meerderheid, besluiten niet kunnen worden uitgevoerd en een 
eventuele waardestijging niet kan worden gerealiseerd. 
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Geen hypotheek maar servicekosten 

Bovenstaande argumenten worden minder zwaarwegend als zonder 
woonlastenverzwaring de energiebesparing wordt uitgeruild tegen eenzelfde 
kostenstijging in een servicekostenbijdrage. 
 
Servicekosten worden bijvoorbeeld betaald in een appartementencomplex en zijn 
wettelijk geregeld. Servicekosten zijn de kosten die maandelijks in rekening worden 
gebracht om het complex in stand te houden door een beheerder. Soms zitten daar ook 
de energievoorschotnota’s in verwerkt. Servicekosten kunnen ook betrekking hebben 
op grondgebonden woningen waarbij enkele diensten/zorg worden geleverd om te 
kunnen wonen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aanleunwoningen of het leasen van een 
ketel bij Energiewacht. Essentie is dat een reguliere vergoeding wordt betaald voor het 
gebruik van een goed en/of dienst.  

Een andere vorm van ESCO 

Wat als je dus in staat bent om iemand anders te laten investeren in je woning  in ruil 
voor een maandelijkse tegemoetkoming ter hoogte van rente, aflossing en vergoeding 
over de geleverde dienst of product. We noemen dit een “ESCO”, ofwel Energy Service 
Company. Maar dan wel één met een aflossingsperiode die is gebaseerd op basis van 
een veel langere looptijd en een vaste lage rente, zodat de woonlasten per saldo niet 
groeien (de huidige ESCO’s hebben dat niet). Op dat moment zou het voor een 
geïnteresseerde in een Nul op de Meter renovatie een serieuze overweging zijn om 
“risicoloos” over te gaan tot de verbouwing.  

Servicekosten overdragen bij verkoop 

Het meest ideale is dat men bij verkoop van de grondgebonden woning de keuze kan 
aanbieden aan de koper om ofwel de servicekosten voor de resterende periode in één 
keer af te rekenen met de partij die deze in rekening brengt, ofwel om de bijdrage aan 
de servicekosten voort te zetten voor de resterende periode die is overeengekomen 
met de voorgaande eigenaar. 
 
VvE-en kennen al servicekosten. Deze zijn er en worden algemeen geaccepteerd. Voor 
een VvE zou dus een woonlastenneutrale-investering als heel normaal en 
vanzelfsprekend kunnen worden doorgevoerd. Bovendien wordt deze constructie ook 
maatschappelijk gedragen door onder andere de Vereniging Eigen Huis, de verenigde 
makelaars (NVM, VBO en LMV), adviseurs en banken. Waarom dan niet voor 
grondgebonden woningen? 
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Randvoorwaarden voor gebouw gebonden financiering 

Om te kunnen voldoen aan de wens om energielasten te ruilen tegen servicekosten om 
zodoende woningen en woonlasten duurzamer te maken, moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan. Deze zijn onder meer: 
 

 Langlopende leningen (>20 jaar) moeten zonder hypothecaire zekerheid kunnen 
worden verstrekt. 

 De rente en aflossing moeten afgestemd worden op de mate van energiebesparing 
die realiseerbaar en te garanderen is. 

 De eigenaar/bewoner moet voldoende prestatiegaranties en zekerheden krijgen van 
de uitvoerders (bouwer die de vernieuwbouwing realiseert) voor de lange termijn. 

 Zorgplicht moet nadrukkelijker invulling hebben, ofwel financiers en banken zullen 
additioneel een “oogje in het zeil” moeten willen houden op lange termijn, ter 
bescherming van de eigenaar/bewoner alsmede ter bescherming van hun eigen 
zekerheden. En daarnaast vanuit maatschappelijk perspectief, dat er een balans is in 
de woonlastenontwikkeling van de eigenaar/bewoner dan wel te toekomstige 
eigenaar/bewoner. Dit moet gezien worden als een nieuw element in het kader van 
portefeuillebewaking. 

 Maatschappelijke relevantie van renovatie moet onderkend worden bij VvE-en. VvE-
en zijn kleine maatschappijen.  Meerdere maatschappelijke belangen worden 
hiermee gediend. Zij draagt bij aan werkgelegenheid, aan armoedebestrijding, aan 
het milieu, aan de kwaliteit van de volkshuisvesting, aan de participatiemaatschappij 
en aan vele zaken meer. 

 
Zowel de overheid, de financier als de uitvoerder hebben hier een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid naast de eigenaar/bewoner.  
 
Het probleem voor de commerciële financiers in Nederland is eigenlijk al beschreven in 
bovenstaande. Strengere financieringsvoorwaarden (AFM), korte looptijden (< 15 jaar), 
relatief hoge renten (door de kosten), waarderingsproblemen doordat de zekerheden 
niet duidelijk zijn en een grote mate van onbekendheid met dergelijke 
financieringsconstructies leiden ertoe dat zij eerder volgend dan initiërend kunnen 
optreden. Daarnaast maken zij zich zorgen over de zorgcomponent die hiermee samen 
kan hangen. Wie draait daar voor op?  
 
Gaat het om VvE-en dan speelt het imagoprobleem nog een extra rol. De “bank” die 
overfinanciering mogelijk maakt, is in het verleden menigmaal afgestraft door de 
media als “graaier”. Logisch dat banken argwanend staan ten opzichte van dergelijke 
constructies, hoe gewenst deze ook zijn. 
 
Welke geldverstrekker zou een dergelijke financiering dan wel kunnen en willen 
verstrekken? En hoe wordt het punt van het onderpand getackeld?  
In Nederland zijn er sinds kort enkele (sociale) banken geïnteresseerd in deelname.  
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Zoals vermeld heeft renovatie een brede maatschappelijke doelstelling. Het heeft 
namelijk enerzijds een duurzaamheids-, maar anderzijds een sociale doelstelling. Het 
realiseren van renovatie naar een duurzame bewoning is derhalve een belangrijke 
publieke opgave! 

Het beoogde financieringsmodel 

Gezocht is naar een financieringsmodel dat niet alleen toepasbaar is op de particuliere 
woningeigenaren, maar tevens geschikt is voor VvE-en. De financieringsstructuur is 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 

 Een financier verstrekt een depot op naam van een eigenaar/bewoner of de VvE als 
rechtspersoon en gebruikt daarvoor laagrentende funding van de gemeente of 
provincie in combinatie met haar eigen middelen, dan wel doet een beroep op 
additionele zekerheden als een overheidsgarantie. De looptijd wordt afgestemd op 
de hoogte van de verwachte besparing, zodat de servicekosten in overeenstemming 
komen met de verlaging van het energievoorschot van de eigenaar/bewoner en de 
besparing op het toekomstig onderhoud. Hierdoor kan woonlastenneutraal worden 
gefinancierd. 
 

 Het betreft een annuïtaire lening met een lage rente. 
 

 Het overmatige risico op non-financiering van een eigenaar/bewoner of één of 
enkele leden bij een VvE wordt door middel van een jaarlijks te heffen premie bij de 
eigenaar/bewoner en de VvE-en gestort ter zekerheidsstelling in een fonds (een 
Garantiefonds).  
 

 De uitvoerders verplichten zich tot de hierboven vernoemde prestatieafspraken voor 
de lange termijn, waardoor de eigenaren zekerheid hebben dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Dat betekent ook dat het onderhoud grotendeels zal worden 
ondergebracht  bij de uitvoerders.  
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Andere financieringsoplossingen 

Duurzaamheidsleningen van gemeenten/SVn (Nationale Energie Besparingslening) 

Het is mogelijk dat een gemeente zelf een duurzaamheidslening verstrekt aan een VvE, 
maar er is tevens een nationale regeling (www.ikinvesteerslim.nl ) waar tot ongeveer 
3%  onder de marktrente financiering wordt verstrekt. Dit kan zowel aan individuen als 
aan VvE-en.  
 
De uitvoering hiervan is ondergebracht bij de SVn. SVn doet de toetsing op de 
kredietwaardigheid. 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 servicekosten.   
 
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.   

Commerciële banken  

De banken bieden meer en meer financieringsmogelijkheden aan voor VvE-en voor het 
treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De voorwaarden hebben meestal betrekking 
op:  

– Het te leveren krediet aan de VvE moet gebruikt worden voor het treffen 
van duurzaamheidsmaatregelen.  

– Het benodigde krediet moet minimaal € 1.000.000 betreffen (beperking 
handelingskosten).  

– De kredietverstrekking gebeurt op basis van de kasstroom van de VvE. 
De duurzaamheidsmaatregelen leiden tot energiebesparing en uit de 
vrijvallende kasstroom (NB er is sprake van een collectief 
verwarmingssysteem, waarvoor de leden maandelijks servicekosten 
betalen aan de VvE) kan de aflossing en rente worden betaald. Hierbij 
geldt de volgende beperking: 2/3 van de vrijvallende kasstroom kan 
worden benut voor de duurzaamheidsinvestering en 1/3 geldt als 
risicodekking (minder sterke stijging van energieprijzen dan 
aangenomen, wanbetaling individuele VvE-leden, et cetera).   

– Het beheer moet worden uitgevoerd door een professionele VvE-
beheerder.  

– Goede betaaldiscipline van de VvE-leden (geen noemenswaardige 
achterstand in betalingen) en een goed incassobeleid.  

– Er moet sprake zijn van een goed functionerende vereniging die 
daadkrachtig besluiten kan nemen.  
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– Aan alle juridische voorwaarden moet voldaan zijn, zodat het krediet niet 
door nieuwe kopers kan worden aangevochten (besluit met 
gekwalificeerde meerderheid maar liever nog een akkoord van minimaal 
80% van de leden, Reglement van splitsing moet het afsluiten van een 
meerjarige overeenkomst met de bank toelaten).  

– Bij voorkeur geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.  
– Het krediet, met aflossingsverplichting, kan worden aangeboden voor 15 

jaar, tegen een rentetarief dat iets lager of gelijk is aan het 
hypotheektarief.  

 
NB. De rente is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de individuele leden.  

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 een 
krediet. Het verstrekken van een krediet aan deze groep VvE’s is risicovoller. Dit komt 
tot uitdrukking in de kosten. Zo hanteert VvE Finance voor een kredietarrangement een 
rentetarief dat ongeveer 3% hoger ligt dan de rente voor een hypotheek en wordt het 
krediet verstrekt voor een termijn van zes tot tien jaar.  

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen 

Op individueel niveau is een hogere hypotheek wel mogelijk als u energiebesparende 
maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren 
en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor gaat in 2015 omhoog van €  8.000 naar  
€ 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'Nul Op de Meter'-woning extra 
kunnen lenen is in 2016 verhoogd van € 25.000 naar € 27.000. 
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Bijlage subsidies 

De ISDE-regeling 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming 
krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet 
kachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. 
 
U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Binnen 3 maanden na het sluiten 
van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend. U heeft de 
investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het 
apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik 
genomen. 
 
Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een 
betaalbewijs. Het is uw eigendom, Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd. 
U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen 
 
ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Subsidieregeling prijsvraag Nul-op-de-meter Noord-Brabant. 

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening 
Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van 
subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat 
onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor 
Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de 
meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van 
de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen 
die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze 
subsidieregeling. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft in december 2013 besloten om geld beschikbaar te 
stellen voor bevordering van de werkgelegenheid in Brabant. Gedeputeerde Staten 
willen het resterende deel van deze beschikbare middelen inzetten om te bevorderen 
dat woningen in Noord-Brabant nul-op-de-meter worden gemaakt. Dit zijn woningen 
waarbij in een periode van een jaar niet meer energie verbruikt wordt dan uw huis zelf 
opwekt. De energiemeter staat dus op ‘Nul”. Het effect van deze maatregelen is dat het 
energiebewustzijn wordt vergroot, de energielasten voor bewoners worden 
verminderd, en de CO2-emissie van woningen in Noord-Brabant wordt verlaagd. 
Bijkomend effect is dat dit een arbeidsintensief traject is dat werkgelegenheid oplevert. 
 
Er is gekozen voor het verstrekken van subsidie aan partijen die in staat zijn om 
woningen nul-op-de-meter te maken, om op deze manier de markt te prikkelen om 
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met een aanbod voor particuliere huiseigenaren te komen. Juist de realisatie van 
voorbeeldwoningen van particuliere huiseigenaren komt moeizaam op gang. Met deze 
subsidieregeling geven wij hier een extra impuls aan. De provincie wil daarbij gebruik 
maken van de de-minimisregeling, waarbij staatssteun alleen geoorloofd is als deze 
minder is dan € 200.000 in een periode van drie jaar. 

Subsidieregeling woningisolatie Noord-Brabant. 

De provincie Noord-Brabant heeft in december 2013 besloten om geld beschikbaar te 
stellen voor bevordering van de werkgelegenheid in Brabant. Door het instorten van de 
woningmarkt heeft met name het midden- en kleinbedrijf het zwaar. Daarom willen 
Gedeputeerde Staten een deel van de beschikbare middelen inzetten om te bevorderen 
dat woningen in Noord-Brabant worden geïsoleerd. Dat is een arbeidsintensief traject 
dat werkgelegenheid oplevert. Bijkomend effect van deze maatregelen is dat de 
woonlasten voor bewoners worden verminderd en het energiebewustzijn wordt 
vergroot en daarmee de CO2-emissie van woningen in Noord-Brabant wordt verlaagd.  
Om de middelen efficiënt in te kunnen zetten voor woningisolatie is er voor gekozen 
om energiecoöperaties als doelgroep aan te wijzen. Energiecoöperaties zijn door hun 
structuur zeer geschikt om een impuls te geven aan het isoleren van woningen van 
particuliere eigenaren. De provincie wil daarbij gebruik maken van de de-
minimisregeling, waarbij staatssteun alleen geoorloofd is als deze minder is dan 
€ 200.000 in een periode van drie jaar. 
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Overige regelingen 

BTW op zonnepanelen terugvragen 

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de BTW op aanschaf en installatie 
terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen 
(1500 wattpiek) à 3.000 euro levert dit ruim 600 euro op: 21 procent van de investering.  
 
Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 
euro te regelen. Maar het terugvragen van de BTW is zo eenvoudig, dat je dit goed zelf 
kunt doen. 
 
In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan elk kwartaal btw-aangifte 
doen. De zonnepanelen leveren namelijk stroom aan het energienet, waardoor je 
ondernemer wordt. Maar als je geen zin hebt in gedoe en administratie, mag je de 
BTW-aangifte ook achterwege laten. De Belastingdienst geeft je dan automatisch 
ontheffing van BTW-aangifte op grond van een regeling voor 'kleine ondernemers'. In 
de praktijk vallen alle particulieren onder deze regeling. Nietsdoen heeft echter ook een 
nadeel: je krijgt geen BTW over de aanschaf en installatie terug.  
 
Wel aangifte doen: vraag meteen ontheffing voor de volgende jaren 
Als je besluit om wel aangifte te doen (omdat je deBTW terug wilt krijgen), kun je 
meteen ontheffing aanvragen voor de volgende kalenderjaren. Je hoeft dan maar één 
jaar BTW-aangifte te doen, de jaren erna ben je vrijgesteld. 
 
ZZP'er? Let op! Als ZZP'er kun je ook de BTW terugvragen op de aanschaf en installatie 
van zonnepanelen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je daarna gebruik kunt maken 
van de kleine ondernemersregeling. Je bent immers al ondernemer. Als je daarnaast 
zonnepanelen gaat 'exploiteren', krijg je een extra BTW-activiteit naast je al bestaande 
activiteiten. Voor de kleine ondernemersregeling is het totaalbedrag van alle BTW-
activiteiten van belang; als dit hoger is dan 1.345 euro per jaar, krijg je geen ontheffing 
van de aangifteplicht. 
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Bijlage Zonnepanelenpotentie Noord-Brabant 
 
In onderstaand overzicht treft u de mate van geschiktheid aan van de daken van VvE-
en.  De daken ogen over het algemeen als geschikt voor de plaatsing van 
zonnepanelen. 
 
 

 
 
De Dintel  
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Beekgraafstraat 
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Lingestraat 
 
 


