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Gebouw Gebonden Financiering: 
Vliegwiel voor de financiering 
van verduurzaming in de 
bestaande bouw?!
Energiebesparing en CO

2
-reductie zijn onderdelen van de forse klimaatopgave die ons de komende decennia te wach-

ten staat. Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere eisen voldoen, maar ook de bestaande woningvoorraad 

dient te worden verduurzaamd. Dit kan met een scala aan maatregelen, waaronder isolatie, zonnepanelen et cetera. 

Voor woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders is de opgave fors. Maar zij kunnen gefaseerd verduurzamen 

en schaalvoordelen bereiken. Hoe zit het met (particuliere) woningeigenaren die circa 50% van onze bestaande wo-

ningvoorraad vertegenwoordigen? Is voor hen een Gebouw Gebonden Financiering de oplossing?

Elmar de Ridder1, Stef Röell2 en Theo Stauttener3

Het is hoog tijd om te versnellen, op te schalen en energie-sprongen te 
maken! Er zijn voldoende aanknopingspunten dit snel en slagvaardig 
ter hand te nemen. Kijk maar naar het regeerakkoord waarin staat dat 
financiering van het verduurzamen van vastgoed ook via gebouw-
gebonden financiering kan plaatsvinden. Kan dit voor de bestaande 
woningbouw een instrument zijn dat we nodig hebben? En wat zijn 
de mogelijkheden en wat is de stand van zaken rondom deze financie-
ringsvorm?

Investeringshorizon van woningeigenaren geen match met die van 

verduurzaming  

Maar eerst even het waarom achter gebouw-gebonden financiering. 
Het verduurzamen van gebouwen en woningen kost veel geld, vooral 
in de bestaande bouw. Bij nieuwbouw worden de woningen standaard 
al goed geïsoleerd, hebben ze vaak een warmtepomp en draaien ze 
grotendeels op elektriciteit en zonnepanelen. Vanaf 2020 moeten de 
woningen met BENG-certificaat worden opgeleverd, waardoor ze 
vanuit de regelgeving een hoog niveau van duurzaamheid krijgen. De 
financieringsmogelijkheden voor deze duurzame nieuwbouwwonin-
gen zijn er voor consumenten, beleggers en corporaties. Eigenaren 
van bestaande woningen en kopers van nieuwbouwwoningen kunnen 
tot maximaal € 25.000 extra lenen om hun huis te verduurzamen. Dit 
bedrag staat los van de hypotheektoetsing op inkomen, want hier staat 
een lagere energielast en dus een maandelijkse kostenbesparing tegen-
over. Bij nieuwbouwwoningen is dit bedrag vaak voldoende.

Voor de bestaande bouw – een veel grotere opgave dan nieuwbouw – 
blijkt het fors duurder om te verduurzamen. Ook moeten eigenaren 
deze stap willen en kunnen zetten. Dat betekent dat er meer geleend 
moet worden, maar dat ook de terugverdientijd aanzienlijk toeneemt. 

Als het al mogelijk is om € 40.000 tot € 50.000 meer te kunnen lenen 
(los van de inkomenstoets), dan is het nog de vraag of consumenten 
dat ook willen doen. Veel woningeigenaren kijken niet verder dan 7 tot 
10 jaar. Sommige particulieren met eigen vermogen en/of overwaarde 
op hun woning kunnen de verduurzaming mogelijk zelf dragen, maar 
passende financiering is niet altijd voor iedereen te vinden.

Een gebouw-gebonden financiering maakt het mogelijk de lening van 
de verduurzaming te koppelen aan het vastgoed (de woning). De huis-
eigenaar betaalt dan aan de financier rente en aflossing op de lening, 
maar de lening is gekoppeld aan het huis. Dat betekent dat wanneer 
iemand verhuist en het huis verkoopt, hij of zij de verplichting tot 
aflossing mee verkoopt met de woning. Het is hetzelfde principe als 
bijvoorbeeld bij erfpacht. 

Kijkend naar de mogelijke financieringsvormen, is erfpacht er één van. 
De financiering vindt plaats ‘via de grond’. Ook zou het mogelijk denk-
baar kunnen zijn, dat de financiering van overheidswege plaatsvindt 
en juist via het vastgoed gaat worden verrekend, bijvoorbeeld in de 
vorm van baatbelasting. De gemeente Eemnes heeft het voornemen om 
met het instrument van baatbelasting een experiment met 10 wonin-
gen te gaan doen. De baatbelasting wordt verrekend via een baatbelas-
tingaanslag, die qua verrekening vergelijkbaar is met een aanslag voor 
de WOZ. In plaats van een energierekening krijgt de huiseigenaar een 
maandelijkse factuur van de gemeente voor het feit dat de woning zijn 
eigen energie opwekt (en minder verbruikt doordat deze veel beter is 
geïsoleerd). Financieel moet daar niet of nauwelijks verschil tussen 
zitten; qua duurzaamheid des te meer. 

Er is een aantal constructies die worden of zijn uitgewerkt (zie boven-
staande kaders). Grosso modo gaat de financiering via de grond (erf-
pacht), het vastgoed (baatbelasting), samen door eigenaren (bijvoor-



Sdu 7

A
rt

ik
el

en

Foto: Stadkwadraat



8   GRONDZAKEN IN DE PRAKTIJK DEcEmbER 2018

A
rt

ik
el

en

beeld in VvE-financiering), of door een derde partij (met een ESCo). 
Het woningabonnement en de kwalitatieve verplichting zijn vormen 
die in combinatie met het voorgaande toepasbaar zijn. Het is handig 
en slim om aan te sluiten bij bestaande wet- en regelgeving, want dat 
maakt de implementatie en opschaling kansrijker. 
Maar schijn lijkt daar ook te bedriegen, want in het land van Ruimte-
lijke Ordening weten veel mensen hoe complex bijvoorbeeld een in-
strument als baatbelasting is. Werken langs de principes van dergelijke 
constructies is dus aan te bevelen, maar het instrument moet straks 
wel op zichzelf staan en geen last hebben van een negatief imago. De 
onderzoekers (van TNO) die het instrument voor de gemeente Eemnes 
nader onderzochten pleiten terecht voor een nieuwe en eigen naam 
voor het instrument. 

Tijdens de ontbijtsessie van het Economic Board Utrecht (Get Connec-
ted 11 oktober jl.) werd duidelijk, dat er veel draagvlak is bij gemeenten, 
Provincie Utrecht, marktpartijen en servicebedrijven om de mogelijke 
instrumenten verder uit te werken. De financiering van verduurza-
ming kan door overheden worden opgepakt, maar ook door derden. 
De combinatie van overheid en markt (bijvoorbeeld door een garantie-
stelsel) drukt de risico’s en kan bijdragen aan laagrentende leningen, 
waarbij ook banken en andere financiers kunnen instappen. De meeste 
heikele punten zitten meer in het te financieren product, de prestatie 
en de garantie hierop. Want naast de financiering van de verduurza-
ming moet er natuurlijk ook een energieneutraal huis komen, met 
installaties die de komende 30 jaar ook blijven functioneren en leveren 
wat afgesproken is (bijvoorbeeld voldoende opwek per paneel en een 
warm huis met een warmtepomp). Dat hier knelpunten zitten is op 
zich niet verbazingwekkend, want de corporatiesector en de bouw-
markt onderkenden hetzelfde probleem toen zij een goede vijf jaar 
geleden startten met het onderzoek naar verduurzaming van sociale 
huurwoningen op grote schaal. Sinds die tijd zijn er diverse vormen 
bedacht, waaronder de constructie waarin het bouwbedrijf dat de 
verduurzaming verzorgt ook het beheer en onderhoud doet, inclusief 
de prestatiegarantie voor de komende 30 jaar. Ook zijn er corporaties 
die met hun ketenpartners hierover afspraken maken, waarbij risico 
en kosten steeds in andere verhoudingen kunnen worden verdeeld. 
Daarnaast kreeg de corporatiesector de wettelijke mogelijkheid om een 
Energie Prestatie Vergoeding (de EPV) in rekening te mogen brengen 
aan huurders voor een energieneutrale woning. De huurder betaalt dit 
bedrag in plaats van een energierekening. De EPV bleek als nieuw in-
strument dé oplossing om de vergoeding voor verduurzaming tussen 

investeerder (corporatie) en bewoner van een duurzaam huis (huurder) 
te structureren. 

Een belangrijk ander aspect is de ontzorging van de consument. Inte-
ressant is dat er bijvoorbeeld op de markt voor PV-panelen een aantal 
particuliere spelers actief is, die juist dit aspect goed vormgegeven 
hebben. Wanneer we de parallelle discussies uit andere markten en 
de kennis van de particuliere markt optellen bij de met name op de 
publieke markt gerichte financieringsconstructies is het slechts een 
kwestie van tijd voordat hieruit een goed te financieren product komt 
met een aanvaardbaar risicoprofiel voor de financieringsmarkt en de 
consument. Maar tot die tijd ?….  

Het is belangrijk, dat er een goede financieringsregeling komt, die 
aantrekkelijk en marktconform is voor de consument en de financiers. 
Alle innovaties kennen startproblemen, kinderziektes, en leren gaan-
deweg. Een rol voor de overheid tussen (of met) financiers ligt dus voor 
de hand, zeker wanneer we willen versnellen. 
Misschien moet gestart worden met een beginkapitaal om pilots en 
experimenten mee te financieren. Want de ontwikkelingen in het land 
en de regio gaan sneller dan dat een landelijk dekkende regeling klaar 
is. Dat is alleen maar goed wanneer er ook daadwerkelijk ruimte komt 
om te experimenteren. 

De minister van BZK heeft een Transitiewet gemaakt en in proce-
dure gebracht. Met deze wet wil de minister onder andere regelen 
dat er sneller en vaker experimenten (in het kader van de Crisis- en 
herstelwet) kunnen worden geselecteerd. De besluitvorming zal op 
basis van de voorstellen uit de Transitiewet niet meer via de Tweede 
Kamer gaan (in een procedure van circa 6 tot 9 maanden), maar de 
minister besluit over het honoreren van experimentaanvragen (en 
kan dat elke zes weken doen). Met het oog op de energietransitie zou 
het toch voor de hand liggen dat experimenten gericht op gebouw-
gebonden financiering hierin zouden moeten passen. Als dat zo is, 
dan is een positief besluit over deze Transitiewet goed nieuws. Vanuit 
de experimenten kan dan een brug geslagen worden richting Rijk en 
landelijke regelingen. 

Gebouw-gebonden financiering op basis van een gebiedsgerichte 

aanpak

Wanneer we het niet bij (relatief kleine) pilots willen houden dan 
vraagt opschaling om een gebiedsgerichte aanpak. Naast de regelingen 

We zetten de zes nu meest bekende constructies op een rij: 

1. Baatbelasting
Baatbelasting is een bestaand, maar weinig gebruikt instrument 
en kan door gemeenten worden opgelegd voor de realisatie van een 
bepaalde voorziening, waarbij bepaald vastgoed baat heeft. Kant-
tekening hierbij is wel dat de definitie van een voorziening zoals in 
de wet (art. 222 GW) is bedoeld, (nog) niet aansluit op een woningver-
duurzaming. De kans bestaat dat deze belasting bij de rechter wordt 
aangevochten door de (eerstvolgende) eigenaar.

2. Erfpachtconstructie via overdracht bloot eigendom (Bodemwende/eTurn)
De verduurzaming wordt gefinancierd via een erfpachtconstructie. 
Door de gemeenten Leeuwarden, Haarlemmermeer, Arnhem en 
Nijmegen is eTurn ontwikkeld, dat voorziet in een overdracht van 
blooteigendom. In ruil daarvoor ontvangt de eigenaar het bedrag 
dat nodig is om de woning te verduurzamen (gemiddeld €30.000). 

Enerzijds wordt de woning meer waard door de verduurzaming, 
anderzijds valt de energierekening lager uit. De eigenaar behoudt alle 
(gebruiks)rechten. De gemeente draagt het eigendom op haar beurt 
over aan een marktpartij, zoals een pensioenfonds. De marktpartij 
voorziet in de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen.

3. Woningabonnement
In Deventer is het Woningabonnement opgezet door een samen-
werkingsverband van woningcorporaties, Sallcon en de gemeente. 
In dit abonnement worden aan consumenten meerdere pakketten 
aan maatregelen (woningisolatie, energiezuinige cv-installatie en 
zonnepanelen) aangeboden tegen een vaste maandelijkse (energie)
rekening. Dit pakket is op basis van maatwerk: er is verschil per 
abonnementsvorm en in aanpak tussen woningen. In Utrecht wordt 
onderzocht of een pilot met dit abonnement in Overvecht mogelijk is.
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die toezien op de financiering van verduurzaming aan het vastgoed 
is behoefte aan een ruimtelijke vorm van coördinatie en toepassing. 
Indien binnen een wijk dezelfde spelregels gelden en (particuliere) 
huiseigenaren samen met corporaties en beleggers kunnen optrekken, 
dan kunnen meerdere schaalvoordelen worden behaald. Ten eerste 
gaat het om het samen uitzoeken wat voor de huizen in de wijk de 
beste individuele oplossingen zijn. Vervolgens gaat het om de vraag 
of er ook collectieve oplossingen zijn, bijvoorbeeld met collectieve 
warmtevoorzieningen, gezamenlijke energieopwekking, inkoop en het 
mogelijk samen exploiteren en beheren van energieopwek et cetera in 
de toekomst. 
Naast kennis delen, bespaart een gezamenlijke aanpak kosten en kun-
nen meer particulieren worden bereikt, dan wanneer de regeling niet 
op buurt- of wijkniveau wordt ‘uitgerold’. Uiteraard is er daarnaast 
de gezamenlijke inkoop, maar vooral ook het maken van pakketten 
(installaties/maatregelen et cetera) kan veel voordelen opleveren. In 
veel buurten of wijken hebben huizen dezelfde kenmerken, problemen 
en kansen. 
De gemeente Utrecht maakt een Omgevingsvisie nieuwe stijl in de wijk 
Lunetten. Veel bewoners zien kansen in een gezamenlijke verduurza-
ming. In de discussie rond thema’s voor de nieuwe Omgevingsvisie 
ontstaat momentum voor collectieve verduurzaming. Uiteraard krijg 
je niet direct ‘iedereen mee’, maar het blijkt wel dat een gesprek over de 
wijk veel aanknopingspunten biedt voor opschalen. 

Een gebiedsgerichte aanpak heeft baat bij een instrument dat op 
wijk- of buurtniveau inzetbaar is. In het buitenland wordt vaak 
gebruik gemaakt van het instrument van de BID4. Wijkinvesteringen 
worden op basis hiervan mogelijk, alsook gezamenlijke financiering 
en verrekening. Het BID heeft daarmee een veel bredere toepassing en 
reikwijdte dan de BIZ-regeling5 die wij kennen en hier alleen toepas-
baar is voor bedrijventerreinen. In een dergelijk instrument zou een 
financieringsarrangement voor een wijk kunnen worden opgesteld en 
kan geregeld worden hoe kan worden samengewerkt en energie kan 
worden ge ëxploiteerd. In tal van studies is naar voren gekomen, en 
komt nog steeds naar voren, dat een verbreding van de BIZ richting een 
BID kansrijk is. Dat is het niet alleen: het is ook noodzakelijk! Te veel 

ontwikkelingen in binnensteden (o.a. transformatiegebieden) vragen 
om een meer gebiedsgericht instrument. Ook bij de bekostiging van 
binnenstedelijke (hoogwaardige) OV-infrastructuur komt een dergelij-
ke behoefte steeds bovendrijven. En nu ook vanuit de energietransitie. 
Tijd voor een stap van BIZ naar GIZ (Gebiedsontwikkeling Investering 
Zone)? Het lijkt er wel op.

Financiering en verduurzaming koppelen aan het product lijkt logisch

Onze verduurzamingsopgave is dus ook een enorme financiële opgave. 
Kredieten en leningen gekoppeld aan personen en inkomen lijken 
daarin niet voldoende. De koppeling aan het vastgoed is een logische. 
De prestatie van het vastgoed verbetert immers (minder energielasten) 
en kan gelijk opgaan met de extra kosten voor de verduurzaming. Wie 
het vastgoed gebruikt, huurt of heeft, betaalt naar rato van het profijt 
ten opzichte van een woning die niet verduurzaamd is. En diegene doet 
dat zolang er van het vastgoed gebruik gemaakt wordt. De investering 
is hoog, maar daar staat een lange periode van profijt tegenover. Daar-
door ligt de koppeling van de financiering aan het vastgoed misschien 
wel het meest voor de hand. 
En daarmee wordt het een duurzame investeringskans voor banken, 
pensioenfondsen en ook overheden. De ontwikkeling van de construc-
ties en landelijke regelingen verdienen meer aandacht, omdat ze de 
basis zijn voor opschaling van verduurzaming in de woningbouw.

Noten

1 Junior Investeringsstrateeg Gemeente Utrecht. 

2 Specialist Financial Instruments Economic Board Utrecht.

3 Partner Stadkwadraat - Financieel Manager Gebiedsontwikkeling.

4 Business Improvement District.

5  De Bedrijven Investerings Zone maakt het mogelijk om verbetering in (voorna-

melijk) openbare ruimte te financieren via de gemeente en te bekostigen uit een 

OZB-opslag voor bedrijven op het terrein, verrekend via de sleutel van de WOZ-

waarde van het bedrijfsonroerend goed.

4. Energy Service Company (ESCo1) 
Een ESCo levert gegarandeerde prestaties ten aanzien van energiebe-
sparing van een of meerdere gebouwen en is hierin opdrachtnemer. 
De eigenaar of gebruiker van een gebouw besteedt de energievoorzie-
ning en het management daarvan uit aan een externe partij, te weten 
een ESCo.  
Er zijn meerdere varianten:  
-  ESCo als zelfstandig projectontwikkelaar. 
-  ESCo als faciliterende organisatie die andere verduurzamingspar-
tijen helpt en ontzorgt bij het aanbieden van woningverduurzaming. 
-  ESCo in de vorm van een consortium van bouw- en installatiebe-
drijven die het risico dragen.

5. VvE Hamershof - financiering via bestaande of nieuwe VvE
De Vereniging van Eigenaren van de Hamershof in Leusden is al 
enkele jaren bezig met de voorbereiding van een grootschalige reno-
vatie van 97 appartementen. De VvE heeft besloten de appartementen 
naar Nul-op-de-Meter te renoveren op voorwaarde dat de woonlasten 
hierdoor niet toenemen. Door AE Finance Solutions (AEFS) is in 

1  www.esconijkerk.nl 

beeld gebracht dat, mits wordt gefinancierd op basis van 30-jarige 
looptijd, hieraan voldaan kan worden. Naast de eigen middelen en 
een krediet van het NEF zijn er aanvullende middelen nodig met een 
aanpasbaar rente- en aflossingspercentage, zodat de verduurzaming 
woonlastenneutraal is. VvE’s kunnen geen recht van hypotheek op de 
woningen laten vestigen, waardoor reguliere hypothecaire financie-
ring niet mogelijk is. Voor deze VvE is gekozen voor een lening bij de 
BNG of NWB in combinatie met garantstelling door gemeente en/of 
provincie. 

6. Kwalitatieve verplichting (artikel 6:252 BW)
Het lijkt mogelijk om de financiering door middel van een kwali-
tatieve verplichting te verbinden aan de huidige en toekomstige 
eigenaren. Het is vergelijkbaar met een kettingbeding, dat niet bij 
elke nieuwe overeenkomst opnieuw bekrachtigd hoeft te worden. De 
vraag is echter of het instrument passend is bij het opleggen van een 
betaalverplichting, aangezien het alleen kan worden toegepast als 
een verplichting om iets te dulden of om iets niet te doen.2 

2   https://www.amsadvocaten.nl/de-rechtsgebieden/vastgoedrecht/kettingbe-
ding/ 


