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Beste (aspirant) woningeigenaar of professional, 

We moeten allemaal van het gas af/verduurzamen. Dit betekent dat  

we op termijn afscheid moeten nemen van onze vertrouwde  

gasgestookte ketel. Deze overgang (ook energietransitie genoemd) zal 

gepaard gaan met horten en stoten. Afgezien van de extra kosten die 

woningeigenaren/vastgoedeigenaren/woningbouwverenigingen 

moeten maken, is het infrastructuur- en uitvoeringstechnisch 

momenteel niet haalbaar om de doelstellingen te realiseren.  

Het doel van deze handreiking is om woningeigenaren en professionals 

wegwijs te maken en achtergrondinformatie te verschaffen, opdat zij 

bekend zijn met verduurzamen en zij weten wat er speelt.    

VvE gerelateerde informatie in deze handreiking wordt aangegeven met 

‘VvE.’ Voor woningeigenaren die geen onderdeel uitmaken van een VvE 

wordt de informatie aangegeven met ‘particuliere woningeigenaren.’ 

Indien de informatie voor beiden geldt wordt dit aangegeven met 

‘woningeigenaren.’ 

Wilt u meer onafhankelijke informatie over wonen, Vereniging van 

Eigenaren en verduurzamen, bezoek dan onze site: www.wooninfo.nu 

Met vriendelijke groet, 

Ing. Hendrik Timmer 

(Oprichter Wooninfo) 

Juni 2021

http://www.wooninfo.nu/
http://www.wooninfo.nu
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Verdiepende informatie, meer tips en aandachtspunten vindt u in  

onze boeken. Check www.wooninfo.nu voor een preview. 
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DEFINITIES/UITLEG 

In deze handreiking worden onderstaande termen gebruikt, waarmee bedoeld wordt: 

▪ Hoofdaansluiting: de grootte van de elektra aansluiting in de meterkast (bijvoorbeeld 1x25A(mpére),

  1x40A , 3x25A). 

▪ Installatieconcept: een concept van installaties dat zorgdraagt voor de ruimteverwarming en het

 warmtapwater in een gebouw. 

▪ Gebouw: met gebouw wordt niet specifiek een (groot) kantoor- of woongebouw bedoeld, maar ook

     een (grondgebonden) woning. 

▪ MJOP: is een afkorting van MeerjarenOnderhoudsPlan. Dit plan is een prognose voor een periode van 5-10
      waarin jaarlijks staat aangegeven welke onderhoudskosten een Vereniging van Eigenaren (VvE )  
      krijgt. Op basis van dit plan heeft de VvE inzicht hoeveel geld er gereserveerd moet worden, zodat de 

  (maandelijkse) VvE bijdragen hierop afgestemd kunnen worden. 

▪ DMJOP: is een afkorting van DuurzaamMeerJarenOnderhoudsPlan voor een VvE. Het is een plan waarin
   regulier onderhoud gecombineerd wordt met verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan 
   het ‘gelijktijdig’ isoleren van de spouwmuur als het voegwerk wordt vervangen of het plaatsen van 
   energiezuinige kozijnen als oude kozijnen aan vervanging toe zijn.  
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WAT HOUDT VERDUURZAMEN EIGENLIJK IN?  
 
Er bestaat geen ‘wettelijke definitie’ van verduurzamen, maar het komt er op neer dat: 
▪ Het energieverbruik beperkt dient te worden; 
▪ (Meer) gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld, zon, wind, e.d.); 
▪ Het gebruik van fossiele brandstoffen dient te worden beperkt en als er gebruik van wordt gemaakt ga er dan  
   zo efficiënt mogelijk mee om. 
 
De gevolgen van verduurzamen zijn:  
▪ Lagere energiekosten; 
▪ Beter voor het milieu/de planeet/toekomstige generaties; 
▪ Wooncomfort wordt beter;  
▪ Het uiterlijk van het gebouw wordt gemoderniseerd op het moment dat het gebouw van gevelisolatie wordt  
  voorzien; 
▪ Het gebouw wordt doorgaans beter verkoopbaar (in vergelijking met een onzuinig gebouw).  

Bovenstaande punten kunnen op verschillende wijzen gerealiseerd worden, in dit document vindt u tips en 
aandachtspunten om te verduurzamen. 

Wilt u gaan verduurzamen en/of overweegt u een nieuwe gasgestookte ketel aan te schaffen? Informeer dan 
eerst bij de gemeente of er reeds een warmtevisieplan is opgesteld. Hierin staat vermeld hoe en wanneer de 
gemeente van het gas af wil gaan.  
 
Gemeenten moeten dit plan uiterlijk eind 2021 gereed hebben, maar sommige gemeenten hebben reeds een 
plan laten opstellen. Op basis van dit plan kunt u wellicht een betere keuze maken aangaande de toe te passen 
installatie(s) (bijvoorbeeld opnieuw kiezen voor een gasgestookte ketel of voor een warmtepomp of 
wijkverwarming als deze wordt aangelegd).  
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VVE STAPPENPLAN VERDUURZAMEN 
01. Richt een verduurzamingscommissie op; 
 
02. Stel doelen (bijvoorbeeld van energielabel G naar C en/of van het gas af); 
 
03. Schakel een externe energieadviseur in die een rapport opstelt met doelen, energie besparende maat-   
      regelen met bijbehorende indicatiekosten, subsidies, eventuele leningen, besparingen en terugverdien- 
      tijden; 
 
04. Leg het rapport voor aan de vergadering en toets of er voldoende draagkracht is om te verduurzamen en  
       toets welke energiebesparende maatregelen het populairst zijn; 
 
05. Laat een bestek/technische omschrijving/tekeningen opstellen om offertes op te vragen;      
 
06. Controleer offertes op prijzen/volledigheid/uitgangspunten/algemene (betalings)voorwaarden, eventueel  
       houdt u een aanbesteding; 

07. Leg offertes voor aan de vergadering en kies het te realiseren ‘verduurzamingspakket’ en het bedrijf dat het 
       gaat realiseren. Eventueel verzoekt een aantal bedrijven (bijvoorbeeld aannemers) een presentatie te 
       geven op de vergadering om een betere keuze te kunnen maken; 
  
08. Zet het aanvraagproces in gang voor een eventuele (energiebespaar)lening; 
 
09. Het is wenselijk om de (D)MJOP te laten herzien op basis van het te realiseren verduurzamingspakket; 
 
10. Stem zaken nader af met het bedrijf dat het gebouw gaat verduurzamen (bijvoorbeeld, planning, hoe te  
       communiceren met bewoners, betalingstermijnen, bouwvergaderingen, kwaliteitscontroles, (deel-)   
       opleveringen); 
 
11. Zie toe op de planning, kwaliteit en de opleveringen, stuur bij waar nodig; 
 
12. Monitoring na oplevering (zijn energiezuinige doelen gehaald, uitlezen installaties, controleer of bewoners  
      tevreden zijn, e.d.).  
 
De bovenstaande stappen zien er relatief eenvoudig uit, maar dat zijn ze niet. Van initiatief tot en met 
oplevering duurt doorgaans zo’n 5 jaar bij een VvE. Het is raadzaam om professionals aan te stellen om dit in 
goede banen te leiden, want het gaat vaak over investeringen van tonnen/miljoenen. Voor het verkrijgen van 
energieadvies en/of voor de procesbegeleiding kan de VvE subsidie aanvragen, al is de subsidiepot momenteel 
leeg waardoor momenteel geen aanvragen mogelijk zijn.   
 
Voor het doen van uitgaven (dus ook voor het aanstellen van externe adviseurs) dient het bestuur en/of de VvE 
beheerder te allen tijd op voorhand toestemming van de vergadering te verkrijgen waarbij een ‘maximaal uit 
geven bedrag’ (budget) wordt vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   6 

PARTICULIERE WONINGEIGENAAR - STAPPENPLAN VERDUURZAMEN 
01. Stel doelen (bijvoorbeeld van energielabel G naar C en/of van het gas af); 
 
02. Schakel een externe energieadviseur in die een rapport opstelt met doelen, energiebesparende  
       maatregelen met bijbehorende indicatiekosten, subsidies, eventuele leningen, besparingen en  
       terugverdientijden; 
 
03. Laat een bestek/technische omschrijving/tekening opstellen om offertes op te vragen; 
 
04. Controleer offertes op prijzen/volledigheid/uitgangspunten/algemene (betalings)voorwaarden, eventueel  
       houdt u een aanbesteding; 
 
05. Kies het te realiseren ‘verduurzamingspakket’ en het bedrijf dat het gaat realiseren; 

06. Zet het aanvraagproces in gang voor een eventuele lening; 
 
07. Stem zaken nader af met het bedrijf dat het gebouw gaat verduurzamen (bijvoorbeeld, planning,  
       betalingstermijnen, bouwvergaderingen,  kwaliteitscontroles, (deel)opleveringen); 
 
08. Zie toe op de planning, kwaliteit en de opleveringen, stuur bij waar nodig; 
  
09. Monitoring na oplevering (zijn energiezuinige doelen gehaald, uitlezen installaties, bent u tevreden); 
 
De bovenstaande stappen zien er relatief eenvoudig uit, maar dat zijn ze niet. Ondanks dat de uitgaven minder 
hoog zullen zijn dan bij VvE’s is het raadzaam om professionals aan te stellen om dit in goede banen te leiden. 

 
NUL OF FLAUWEKUL OP DE METER  
Nul op de meter of energieneutraal suggereert dat er geen energie (meer) van buitenaf nodig is echter,  
is dit niet altijd het geval!  
 
Let op, er zijn geen wettelijke definities/uitgangspunten voor energiezuinige woonconcepten (bijvoorbeeld nul 
op de meter, energie neutraal, energie nota nul, e.d.). Dit kan betekenen dat u na het verduurzamings-
/(ver)bouwproces nog steeds energiekosten heeft.  

Om misverstanden en discussies te voorkomen is het raadzaam om in contract-/aanbestedingsstukken vast te 
leggen wat de definitie is van het energiezuinige woonconcept en meetbare afspraken te maken aangaande  
de energiezuinigheid (bijvoorbeeld maximaal verbruik van …. kWh en/of minimale opwekking van …. kWh, 
e.d.).  
 
Als er geen meetbare afspraken worden gemaakt wordt het moeilijk de realiserende partij(en) hierop aan te 
spreken. Het aanspreken zal nog wel lukken, maar het afdwingen tot aanpassing en/of van een schade- 
vergoeding wordt een lastig verhaal als het bedrijf niet mee werkt.  
  
Leg definities vast, maak meetbare afspraken om teleurstelling te voorkomen.  
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BESCHIKBARE SUBSIDIES  
Op www.energiesubsidiewijzer.nl worden alle (landelijke+regionale) subsidies en leningen vermeld en kan 
gekeken worden welke subsidie(s) en/of leningen beschikbaar zijn gesteld voor woningeigenaren. 
 
Particuliere woningeigenaren kunnen nadere subsidie informatie vinden op:  
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde  

VvE’s kunnen nadere subsidie informatie vinden op:  
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve 

Let op, de beschikbare subsidies zijn niet oneindig, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op dit moment is 
de subsidiepot van VvE’s leeg om die reden kunnen er momenteel geen aanvragen worden gedaan. 
 
Als er nageïsoleerd wordt bij voorkeur een bedrijf ingeschakeld dat is aangesloten bij de branchevereniging 
(VENIN). Als het bedrijf is aangesloten, betekent dit dat het uitvoeringsproces en/of de toegepaste materialen 
gecertificeerd zijn en de kwaliteit gewaarborgd wordt.  
 
De branchevereniging van de naïsolerende bedrijven vindt u op:  
www.venin.nl/isolatiebedrijven 

De besparing, investeringskosten achtergrondinformatie van naïsoleren vindt u op: 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen 
 

 
ENERGIEBESPAARLENING  
Banken en de Rijksoverheid hebben een fonds van honderden miljoenen beschikbaar gesteld voor een gunstige 
energiebesparingslening voor particuliere woningeigenaren en VvE’s. Vanaf 1,9% rente kunnen particuliere 
woningeigenaren een lening afsluiten en VvE’s vanaf 2,1%.  
 
Als een VvE onvoldoende financiële middelen heeft maar wil verduurzamen, heeft zij de onderstaande opties:  
▪ Extra VvE bijdrage(n) vragen van eigenaren;  
▪ Als VvE een lening afsluiten1. 
 
Als een particuliere woningeigenaar onvoldoende financiële middelen heeft kan deze een lening afsluiten1.  
 
1 Als voldaan wordt aan de criteria die het nationaal energie bespaarfonds stelt. 

Meer informatie over de energiebespaarlening vindt u op: 
www.energiebespaarlening.nl 

Meer informatie over het stappenplan/aanvraagformulier voor het aanvragen van deze lening vindt u op: 
www.energiebespaarlening.nl/downloads 
 
Let op, indien sprake is van een VvE is het raadzaam te onderzoeken of (een groot aantal) VvE leden 
(structureel) de maandelijkse VvE bijdrage niet betaalt en een verhoging in de vorm van rente + aflossing 
verantwoord is. Doorgaans is het gebruikelijk (omslaan van schulden) dat de betalende VvE leden na verloop 
van tijd de betalingsachterstanden van de niet betalende VvE leden op zich moeten nemen wat serieuze 
gevolgen kan hebben.  
 
Bestudeer de leningsvoorwaarden en onderzoek eveneens of het splitsingsreglement geen verbod bevat op het 
aangaan van een lening. Alvorens de VvE een lening kan afsluiten dient de vergadering hiermee ingestemd te 
hebben. De vergadering is het enige orgaan dat bevoegd is om dit te besluiten, dus niet de bestuurder,  
het bestuur, de VvE beheerder of administrateur.  
 
Voor de particuliere woningeigenaar is het een stuk eenvoudiger. In die zin dat deze zelf kan besluiten of een 
lening verantwoord en gewenst is.  

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
http://www.venin.nl/isolatiebedrijven/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
http://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.energiebespaarlening.nl/downloads/
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ENERGIEVERLIEZEN VAN EEN GEBOUW  

 

 

 

 

 

 
ISOLEREN IS DE BASIS   
Goed isoleren is de basisvoorwaarde van (verder) verduurzamen. Hiermee wordt niet alleen het energie-
verbruik beperkt, maar ook de ‘grootte van de installatie’ die het gebouw verwarmt (bijvoorbeeld een 
gasgestookte ketel). 
 
Stel voor dat uw woning verwarmd wordt met een gasgestookte ketel, dan heeft deze ketel een bepaald 
vermogen dat uitgedrukt wordt in kW (kiloWatt). De ‘gemiddelde’ ketel heeft een vermogen van 24 - 32 kW, 
terwijl 9 - 12 kW doorgaans voldoende is om een woning te verwarmen. Het maximale vermogen van 24 - 32 
kW wordt aangesproken wanneer warmtapwater gewenst is (bijvoorbeeld om te douchen).  
 
Om te bepalen hoeveel vermogen een ketel moet hebben, hangt met name af van de grootte van de woning en 
hoe goed (of slecht) een woning geïsoleerd is. Wat eveneens van invloed kan zijn voor het vermogen is de 
hoeveelheid warmtapwater dat gewenst is, wie meer warm water wil (uitgedrukt in liters/minuut) heeft meer 
vermogen nodig. Overweegt u een nieuwe gasgestookte ketel aan te schaffen? Controleer dan of deze ketel 
een NZ-label heeft (nalevering zonneboiler), dit betekent dat er (in de nabije toekomst) een zonneboiler en/of 
een warmtepomp op aangesloten kan worden. Tevens is het uit oogpunt van veiligheid raadzaam om ook de 
rookgasafvoer en het expansievat te laten vernieuwen bij het laten plaatsen van een nieuwe gasgestookte 
ketel.  
 
Voor degene die helemaal van het gas af wil komt vaak uit bij een volledige elektrische warmtepomp (ook wel 
monovalent systeem genoemd). Ook geldt voor een warmtepomp hetzelfde ‘trucje,’ met een goed geïsoleerde 
woning, heb je minder vermogen nodig, dus kan worden volstaan met een ‘kleinere’ warmtepomp die 
goedkoper is in aanschaf en in het energiegebruik. In tegenstelling tot de gasgestookte ketel is de gewenste 
hoeveelheid warm tapwater minder doorslaggevend voor het vermogen, omdat warm tapwater op een andere 
manier wordt opgewekt. Wat wel een belangrijk aandachtspunt is, is de grootte van het boiler-/voorraadvat 
dat op de warmtepomp is aangesloten, deze dient afgestemd te worden met de gezinssamenstelling en de 
voorzieningen (bijvoorbeeld een regenstortdouche en/of een bad).  

Goed isoleren zorgt er voor dat er minder hoge investeringen gedaan hoeven te worden in warmte  
opwekkende installaties en goed isoleren zorgt eveneens voor een lager energieverbruik en voor een  
beter warmtecomfort.  
 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen 

 

± 50% van de warmte gaat via het 

dak verloren indien gebruik wordt 

gemaakt van mechanische 

ventilatie zonder warmte 

terugwinning. Voor het woord 

‘dak’ kan ook  ‘zoldervloer’ 

gelezen worden. 

± 40% van de warmte 

gaat via de gevel verloren. 

± 10% van de warmte gaat via  

de begane grondvloer verloren. 

Dit is relatief laag en komt doordat 

warmte als eigenschap heeft om  

op te stijgen. 

Indien isolatie wordt aangebracht dient alleen de 

buitenschil geïsoleerd te worden. Dit is doorgaans het dak, 

de vloer/gevel die grenst aan de buitenlucht/kruipruimte 

of de grond).  

Voor een woongebouw betekent dit dat vloeren en 

woningscheidende wanden van tussenliggende woningen 

niet geïsoleerd hoeven te worden. Dit in tegenstelling tot 

de bovenste en onderste woningen waarbij het dak of 

vloer geïsoleerd dient te worden. 

Vloerisolatie geeft een hoger rendement dan 

bodemisolatie. Let, op bij houten vloeren, indien er 

bijvoorbeeld PUR tegen de onderzijde wordt gespoten kan 

vocht dat eventueel aanwezig is geen kant meer op. 

 

Hierbij bestaat de kans dat houtrot ontstaat. Maak bij 

voorkeur gebruik van isolatiemateriaal dat kan ademen of 

weet zeker dat het hout een laag vochtpercentage heeft.  

De grootste energiebesparing wordt gerealiseerd door het dak en de gevel te isoleren. 

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/
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ENERGIESTRANSITIE - BESTAANDE WONINGVOORAAD IN 2050 GASVRIJ  
De overheid heeft op de mondiale klimaattop in Parijs afgesproken dat we de CO2 uitstoot aanzienlijk moeten 
terugdringen. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen en bestaande woningen in de nabije toekomst geen 
gasaansluiting meer mogen hebben. In het reageerakkoord 2017 - 2021 (d.d. 10 oktober 2017) staat vermeld 
dat vanaf 2021 nieuwbouwwoningen (in de regel) niet meer op gas verwarmd mogen worden en dat de 
ambitie is om 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar zonder gasaansluiting op te leveren gedurende de 
kabinetsperiode.  
 
Daarnaast is in dit regeerakkoord het doel gesteld om aan het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 - 
50.000 bestaande woningen gasvrij te maken een aantal wat momenteel bij lange na niet gehaald wordt. We 
moeten zelfs toe naar het jaarlijks gasvrij maken van 200.000 woningen als de bestaande woningvoorraad (6 
miljoen woningen) in 2050 gasvrij moet zijn. Door het tekort aan installateurs, kennis en het kostenplaatje 
(voor woningeigenaren) ben ik van mening dat de beoogde doelstellingen niet gehaald worden.  
 
Wat het kostenplaatje betreft. Voor een goed geïsoleerde woning hebben we het al snel over een bedrag van  
€ 6000 - 20.000,-, terwijl we voor een slecht geïsoleerde woning als snel praten over een bedrag van € 25.000 - 
60.000,-. Zoals u kunt zien lopen de kosten nogal uiteen wat afhankelijk is van het type woning (appartement, 
vrijstaand, tussenwoning, e.d.), bouwjaar, maar ook van het aantal bewoners, hoe vaak zij thuis zijn en de 
wensen die zij hebben.  
 
Een ding staat onomstotelijk vast, goedkoop wordt deze energietransitie niet voor woningeigenaren en dan 
hebben het nog niet eens over de overlast gehad in de vorm van hak- en/of breekwerk waarmee woning- 
eigenaren te maken krijgen.   
 
Een aantal alternatieven voor de gasgestookte ketel: 
▪ Volledig elektrische warmtepomp; 
▪ Infraroodpanelen; 
▪ Elektrische cv-ketel; 
▪ Elektrische boiler; 
▪ Elektrische vloerverwarming; 
▪ Stads- of wijkverwarming. 

HET ENE ALTERNATIEF HOEFT HET ANDERE NIET UIT TE SLUITEN   
De ene installatie, hoeft de andere niet uit te sluiten. Installaties kunnen goed gecombineerd worden.  
In de nabije toekomst zullen we steeds vaker combinaties zien van diverse installaties. Het doel van het 
combineren van verschillende installaties is om de investerings- en/of exploitatiekosten zo laag mogelijk te 
houden. De toekomst zal uitwijzen welke installatieconcepten het beste/meest voordelig zijn onder bepaalde 
omstandigheden (type woning/gezinssamenstelling). Op dit moment is er nog onvoldoende data en/of zijn 
sommige technieken nog te nieuw om hier nu iets zinnigs over te zeggen.  
 
Los van vorenstaande uitgangspunten en technieken zou de infrastructuur van het elektriciteits- of gasnetwerk 
de beperkende factor kunnen zijn, waardoor u bent aangewezen op bepaalde installaties. Het is raadzaam om 
in uw besluitvorming naast de investerings- en onderhoudskosten ook de afschrijving mee te nemen, na het 
einde van de levensduur zal de installatie immers vervangen moeten worden. Wat eveneens van belang is, is 
de kennis en ervaring van de installateur. Met name het combineren van verschillende installaties maakt het 
moeilijk om alles goed werkend te krijgen. Een combinatie van een warmtepomp en infraroodpanelen is 
afgezien van het checken van de hoofdaansluiting niet zo spannend, omdat deze installaties afzonderlijk van 
elkaar functioneren. Maar om bijvoorbeeld een zonneboiler feilloos te laten samenwerken met een 
warmtepomp vraagt om specifieke kennis en inregeling.  
 
HOOFDAANSLUITING  
Als de woning ‘all electric’ wordt dient bij elk installatieconcept de grootte van de hoofdaansluiting 
gecontroleerd te worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de installatie automaten er (regelmatig) uit 
vliegen. Let op, indien de hoofdaansluiting groter wordt dan 3x25A, zullen de vastrechtkosten behoorlijk 
toenemen. Ongeacht de installatiekeuze, laat u altijd adviseren door een deskundig bedrijf die ruime ervaring 
heeft. Maak duidelijke en schriftelijke afspraken eventueel ook over het kabel-/leidingverloop en 
opstelplaats(en) van de installaties.  
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OVERHEID ER IS WERK AAN DE WINKEL      
Het is duidelijk dat woningeigenaren die van het gas af willen veel meer kosten moet maken om de woning te 
verwarmen. Naast de hoge investeringskosten worden zij gestraft met onderstaande zaken. De genoemde 
kosten kunnen overigens per netbeheerder verschillen.  
 
▪  Het wordt duidelijk dat verzwaring van de hoofdaansluiting soms noodzakelijk is door het aanschaffen van  
   elektrische installaties die als alternatief fungeren voor de gasgestookte ketel (helemaal als naast de  
   elektrische installaties ook een elektrische auto opgeladen dient te worden vanuit de woning). Het gevolg is  
   dat woningeigenaren eenmalig moeten betalen voor deze verzwaring ± € 300,- (van 3x25A of maximaal  
   1x40A verzwaren naar 3x35A). Daarnaast krijgen zij te maken met een buitensporige verhoging van het 
   vastrecht (jaarlijks ± 700,- duurder(!) voor een 3x35A t.o.v. 3x25A of tot maximaal 1 x 40A).  
 
▪  Voor woningeigenaren die het gas willen laten afsluiten krijgen te maken met afsluitkosten ± € 700,-. 
   Momenteel heeft de overheid een regeling getroffen waardoor deze kosten gehalveerd zijn, maar een 
   structurele regeling voor een blijvende verlaging is nog niet gerealiseerd.  
 
▪  De WOZ-waarde kan toenemen zodra er nieuwe (dure) installaties zijn geplaats, waardoor deze eigenaren te  
    maken krijgen met een hogere gemeentebelasting.  
 
▪  Wat inherent is aan duurdere installaties in een woning, is een hogere herbouwwaarde. Dit betekent dat de  
   verzekeringspremies van de opstal- en/of inboedelverzekering (al dan niet op termijn) hoger uit zullen vallen. 
 
▪  Door het afschaffen/afbouwen van de salderingswet worden woningeigenaren gestraft die zonnepanelen  
   hebben aangeschaft. Dit vind ik niet stimulerend werken. Om enigszins stimulans te geven zou ik het redelijk  
   vinden dat het elektraverbruik van installaties die warmte opwekken (bijvoorbeeld een warmtepomp)  
   gesaldeerd kunnen blijven worden. Of de afbouw van de salderingswet wordt doorgevoerd is momenteel nog 
  onduidelijk, dit is nader te bepalen door het nieuwe kabinet.   
 
▪  Woningeigenaren die afhankelijk zijn/worden van een warmtenet (bijvoorbeeld stadsverwarming) krijgen te  
   maken met hoge aansluit- of afsluitkosten van duizenden euro’s. Er is inmiddels subsidie beschikbaar  
   gesteld, maar ook hier is men afhankelijk van de inhoud van de subsidiepot.  
 
▪  Tenslotte woningeigenaren die een rijksmonument of beschermd stads- of dorpsgezicht bezitten worden 
    vaak beperkt in de verduurzamingskeuze. Aan het exterieur en/of interieur mogen immers geen of  
    beperkte aanpassingen gedaan worden.  
 
Als de overheid het verduurzamingsproces van de woningvoorraad stabiel wil houden en/of wil versnellen, zal 
zij de bovenstaande punten tegen het licht moeten houden en deze hordes weg moeten nemen. Alleen met 
een stabiel en duidelijk overheidsbeleid (met blijvende subsidies en/of leningen) zullen woning- 
eigenaren/vastgoedbezitters/woningbouwverenigingen eerder tot verduurzamen over gaan en blijven  
de overheidsdoelstellingen reëler.   
 
 

 

 




