


Programma:
• 19.30 uur - Kick-off door Toon Curfs van Intrema bv

- Voorstellen personeelsleden van Intrema bv

- Voorstellen van alle aanwezige bedrijven door Guido Boelaars

• 19.40 uur Presentatie 1: VvE Belang, Haar visie op verduurzamen, 

door Kees Oomen

• 19.55 uur Presentatie 2: VvE Energie, Aanpak voor een duurzame VvE, 

door Hans van Bezooijen

Toelichting beschikbare subsidie voor nul-meting

door Marianne Nevens (provincie Gelderland)

• 20:15 uur Informatiemarkt is geopend (hapjes en drankjes)

• 21:15 uur Presentatie 3: Rijssenbeek Advocaten, Juridische aspecten bij 

verduurzaming, door Tom Gilsing

• 20:30 uur Presentatie 4 : SVN Nationaal Energie bespaar fonds, 

Hoe financier je een duurzame transitie, door Richard Kuiper

• 21:45 uur Afsluiting met daarna borrel, informatiemarkt is geopend

• 22:30 uur Einde

Informatiemarkt verduurzaming VvE’s



VOORSTELLEN 
PERSONEELSLEDEN 
INTREMA
Toon Curfs



VOORSTELLEN 
AANWEZIGE 
BEDRIJVEN
Guido Boelaars



Advocaat



Belangen organisatie



Blokverwarming



CV installatie & zonneboilers



EPA-adviseur



Financiering



Glas isolatie



Kozijnen & beglazing



Liften



Spouw, vloer & dakisolatie



Netbeheerkosten



LED verlichting



Warmtekoppelingen isolatie



Warmtepompen



Zonnepanelen & laadpalen



VvE Beheerder & organisatie



Duurzaam MJOP & organisatie



DE VISIE VAN VVE BELANG: 
VERDUURZAMEN
VAN VVE’S
Kees Oomen



Klik om de titelstijl van het 
model te bewerken

Opening en Welkom door :

Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen
Directeur Organisatie en Public Affairs 

Stichting VvE Belang



Wat gaan we doen?

• Actualiteiten

– Uit de politiek, ontwikkelingen uit Den Haag

– Energiebesparing: waar staan we?



Uit de politiek: Public Affairs

• Wet verbetering functioneren VvE’s: TK 
vergaderjaar 2015-2016, 34 479:

– Aangenomen op 21-2-2017 incl. amendement 
Ronnes

– Voorbereidend onderzoek Eerste Kamer 28 maart 
2017



Public Affairs (4) 

• Overige PA-onderwerpen:
– Nieuwe wet- en regelgeving, o.a.

• Nieuw modelreglement, digitaal vergaderen/stemmen

– BTW-zonnepanelen

– Energie en Duurzaamheid

– Langer zelfstandig wonen/serviceflats

– Bouwkundige onderwerpen

– Financiering



Energie en duurzaamheid 

• Energiebesparing

• Beperking broeikasgassen

• Duurzame opwekking



Energiebesparing: waar staan we?





Welke argumenten…….

• Besparen op energiekosten

• Verhogen wooncomfort

• Mogelijk waardebehoud appartement

• Combineren met (noodzakelijk) planmatig 
onderhoud

• Bijdrage leveren aan het klimaat



SUBSIDIES

• Energiebesparing eigen huis (SEEH)

– Maatregelen

– Proceskostenondersteuning





SEEH: proceskostenondersteuning

• 2 routes:

– Energieadvies – procesondersteuning – 2 
maatregelen binnen 1 jaar

– Energieadvies – procesondersteuning – groen 
MJOP met 2 maatregelen binnen 10 jaar



MAATREGELENSUBSIDIES

• Minimaal 2 energiebesparende maatregelen,  
binnen 12 maanden uitgevoerd na ontvangst 
beschikking

• Aanvullende energiebesparende maatregelen

• Een zeer energiezuinig pakket!



2 MAATREGELEN

2 maatregelen 
procesondersteuning

Energieadvies of Groen MJOP

2 maatregelen 
maatregelensubsidie

Dakisolatie Dakisolatie

Vloerisolatie Vloerisolatie

Gevelisolatie Gevelisolatie

Spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie

Isolerend glas Isolerend glas

Zonnepanelen

iSDE-warmtebronnen



LENEN

• Energiebespaarlening NEF:

– lage rente: 10 jr: 2,6% en 15 jr: 2,9%

– toetsing van de VvE en niet van de individuele 
leden

– Bedoeld door maatregelen uit het 
investeringsreglement

– min € 25.000,-tot 5 miljoen per complex ≥ 10 app



HANDIGE SITES

• NEF: www.ikinvesteerslim.nl

• iSDE: www.rvo.nl/isde

• Energiebesparing eigen huis: www.rvo.nl/seeh

• Campagne: www.energiebesparendoejezo.nl

• Energiescan voor VvE’s: 
www.vvebelang.nl/energiescan

http://www.ikinvesteerslim.nl/
http://www.rvo.nl/isde
http://www.rvo.nl/seeh
http://www.energiebesparendoejezo.nl/
http://www.vvebelang.nl/energiescan


Vermindering broeikasgassen



Vermindering broeikasgassen

• Wet VET

Wet Versnelling Energie Transitie, TK 2016-2017 
kamernummer 34 627



Duurzame opwekking

• iSDE

• zonnepanelen





Pellets in een VvE

VvE Easystreet in Breda 
heeft deze biomassaketel, 
automatisch gestookt op 
houtpellets, die 366 
appartementen verwarmd 
en 280.000 m3 gas 
bespaard.



Gratis kennismaken………..



DE AANPAK VAN 
VVE ENERGIE: 
VOOR EEN DUURZAME VVE
Hans van Bezooijen



AANPAK VOOR EEN DUURZAME VVE



VERDUURZAMEN VAN EEN VVE

Link naar filmpje over VvE ‘t Kofschip II over verduurzamen

https://youtu.be/GknE3XFFhiE

https://youtu.be/GknE3XFFhiE


VERDUURZAMEN VAN EEN VVE

Waarom doe je dat?

 Duurzaamheid is van nu

 Voor onze jeugd

 Comfort

 Energie besparen

 Taakstellend

 Klimaatwet

 Samen doen!



VERDUURZAMEN VAN EEN VVE

Hoe doe je dat?

Stip op de horizon



STIP OP DE HORIZON

Taakstellend

Klimaatwet

MJOP

Maatregelen Subsidies

ComfortFinanciering



STIP OP DE HORIZON

Welke weg moet je bewandelen?



STAPPEN TOT SUCCES

Nul meting

Groen MJOP
Voorstel voor 

aanpak

Intake VvE met 

VvE Energie



STAPPEN TOT SUCCES

Begeleiden 

uitvoering

Subsidie en 

financiering

Ondersteunen 

offerte traject

Opstellen werk 

omschrijvingen

Ondersteuning 

communicatie



BESCHIKBARE SUBSIDIE VOOR NUL-METING

Marianne Nevens



VOOR



NA



Comfortabel
Energiezuinig

Gezond
Betaalbaar

‘Toekomstbestendig’

Nul op de Meter
als perspectief



Aanbod voor Gelderse VvE’s

• Nu: provinciale subsidie voor 100 NoM-verkenningen

– Waar staat VvE

– Welke NoM-scenario’s zijn mogelijk

– Hoe kan de VvE daar komen

• In de pijplijn: subsidie voor ondersteuning van 40 VvE’s in 
proces van NoM-uitvraag tot opdrachtverstrekking



Criteria subsidie NoM-verkenning

• minimaal 15 wooneenheden
• gebouw opgeleverd vóór 1990
• VvE ingeschreven bij Kamer van Koophandel
• Besluit ALV

Kijk voor details op:
www.gelderland.nl
Subsidie
Energie
Onderzoek energiebesparing woningen met een VvE

http://www.gelderland.nl/


Belangstelling? Meldt u zich bij mij!

Marianne Nevens
Tafel VvE’s Gelders Energie Akkoord
T 06 50 879 867
marianne.nevens@platform31.nl

mailto:Marianne.nevens@platform31.nl


EINDRESULTAAT: EEN DUURZAME VVE

Hans van Bezooijen

• 06 - 53 83 38 41

• hans@vveenergie.nl

Guido Boelaars

• 06 - 19 09 00 39

• guido@vveenergie.nl



INFORMATIEMARKT
Volgende presentaties om 21:15 uur:

• Rijssenbeek Advocaten

• Nationaal Energie Bespaar Fonds



RIJSSENBEEK ADVOCATEN:
JURIDISCHE ASPECTEN
BIJ VERDUURZAMING
Tom Gilsing



Informatiemarkt Duurzaamheid 

20 maart 2017

mr. T.F.B.A. Gilsing 

Transitie naar duurzame energie:

een ambitieuze noodzaak voor VvE’s 



Programma

 De basis: het Energieakkoord voor duurzame groei 2013

 Doelstellingen uit het Energieakkoord voor de gebouwde omgeving

 Beleid en Regelgeving (de stand van zaken)

 Juridische aandachtspunten bij verduurzaming 
 Besluitvorming

 Wet verbetering functioneren VvE’s



Het Energieakkoord voor duurzame groei

 De betrokken partijen:

• de overheid

• werkgevers- en werknemersorganisaties

• natuur- en milieuorganisaties

• maatschappelijke organisaties

• financiële instellingen

 De doelstelling in algemene formulering:

Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone

energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone

technologiemarkten.



Het Energieakkoord voor duurzame groei

Concrete hoofddoelstellingen:

 een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar met additioneel 100

Petajoule energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland in 2020 Petajoule.

 een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking van 4% in 2013 naar 14% in

2020 en 16% in 2023.

 ten minste 15.000 voltijdbanen extra.



Het Energieakkoord voor duurzame groei

Doelstellingen rusten op 10 pijlers:

1. Energiebesparing

2. Opschalen van hernieuwbare energieopwekking

3. Decentrale opwekking van hernieuwbare energie

4. Energietransportnetwerk gereed maken voor verduurzaming

5. Europees systeem voor emissiehandel

6. Afbouwen capaciteit van de jaren ‘80 kolencentrales

7. Verduurzaming verkeer en mobiliteit

8. Werkgelegenheid in de groene energie

9. Export van energie-innovatie

10. Financieringsprogramma



Doelstellingen voor de gebouwde omgeving

In het bijzonder relevant voor VvE’s:

 pijler 1: Energie besparing in de gebouwde omgeving

Doelen: 

 een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050 

Tussenstap: 

 in 2020 nieuwbouw bijna energieneutraal 

 tot 53 PJ besparen als bijdrage aan beoogde 100 PJ besparing in 

2020

Maatregelen:

 voorlichting / bewustwording, in combinatie met uitrol slimme meters 

 financiering (ikinvesteerslim.nl)

 energieloketten (meestal op gemeente niveau geregeld)

 aanjagen ESCo’s door overheid

 handhaven Wet Milieubeheer 



Doelstellingen voor de gebouwde omgeving

Prognose: 

 van het doel van 100 PJ energiebesparing in 2020 wordt 68 PJ gehaald volgens de 

Nationale Energieverkenning 2016. De besparing in de gebouwde omgeving blijft achter. 

Belangrijke maatregel voor VvE’s: taakstellend convenant.

 Green Deal aardgasvrije wijken



Doelstellingen voor de gebouwde omgeving

 Pijler 3: stimuleren van decentrale duurzame energie

 Doel: dat 1 miljoen huishoudens / MKB bedrijven in 2020 

grotendeels zelf voorzien in elektriciteitsvraag (lokaal 

opwekvermogen van 40 PJ in 2020)

 Prognose in de Nationale Energieverkenning 2016: 

68 PJ in 2020

 http://www.energieakkoordser.nl



Verduurzaming en Besluitvorming door VvE’s 

 Let op: bij besluitvorming over verduurzaming (energiebesparing of energie opwekken) zijn 

de normale regels uit het splitsingsreglement van toepassing.

 Bij het realiseren van nieuwe gemeenschappelijke installaties of uitgaven m.b.t. 

verduurzaming die buiten het onderhoud vallen is in de regel gekwalificeerde meerderheid 

vereist!

 Zorgvuldige voorbereiding en goede informatievoorziening richting eigenaren is vereist 

voorafgaand aan besluitvorming. 

 Financiering blijft punt van aandacht:  Wet Verbetering Functioneren VvE’s.



Wet Verbetering Functioneren VvE’s

 Inhoud wijziging

• Verbeteren van het onderhoud

• Reservefonds vullen op basis van MJOP

• Reservefonds vullen op basis van 0,5% van de herbouwwaarde

• Stimuleren van verduurzaming

• Mogelijkheid om geldlening af te sluiten

• Hoofdelijke aansprakelijkheid

• Aansprakelijkheid na overdracht appartement

 Inwerkingtreding

• 2017 ?

• Niet van toepassing op geldleenovereenkomst van vóór 1 januari 2017



Einde

www.rijssenbeek.nl



NATIONAAL 
ENERGIE BESPAAR FONDS: 
HOE FINANCIER JE EEN 
DUURZAME TRANSITIE
Richard Kuiper



VvE Energiebespaarlening
Nationaal Energiebespaarfonds



• Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw

• Vermogen: € 300 miljoen

• Fondsperiode: tot en met eind 2018

• Product: laagrentende Energiebespaarleningen

• Zomer 2015: VvE Energiebespaarleningen

• Fondsmanager: SVn

Het Nationaal Energiebespaarfonds



• Isolatie
• Daken, muren, vloeren, deuren, kozijnen en glas 

• Apparatuur zuiniger maken 
• Led verlichting, HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, warmte-

terugwininstallatie

• Schone energie opwekken
• Zonnepanelen

Hoe te besparen op energielasten?



• Direct maatregelen uitvoeren vanuit het reservefonds

• Reserveren voor Energiebesparende maatregelen

• Lenen (voordelig via de VvE Energiebespaarlening)

• Subsidie aanvragen
• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

• Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

• www.energiesubsidiewijzer.nl (ook voor leningen)

Hoe kan een VvE de energiebesparende maatregelen 
financieren?

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/


• De VvE heeft minimaal 10 wooneenheden
• Maximaal 25% van de VvE bestaat uit commercieel vastgoed
• Minimaal €2.500 en maximaal € 25.000 per wooneenheid
• Looptijd 10 of 15 jaar
• Vast laag rentepercentage gedurende de looptijd
• Altijd boetevrij aflossen mogelijk
• Onderhandse lening / notariële akte
• De lening word verstrekt aan de VvE niet aan de individuele leden
• De leden zijn alleen aansprakelijk voor hun breukdeel
• De lasten van de lening zijn overdraagbaar bij verkoop

De VvE Energiebespaarlening in het kort.



• Heeft u vragen?

• Bel ons: 088 253 9600

e-mail: energiebespaarlening@svn.nl

• Website: www.energiebespaarlening.nl/vve

• Accountmanager VvE Energiebespaarlening

• Richard Kuiper (06-10411750)

• Contactpersonen VvE Energiebespaarlening

• Edward Nijhof

• Alexander Vos

• Thijs Franssen

Contact met het Energiebespaarfonds

mailto:energiebespaarlening@svn.nl
http://www.energiebespaarlening.nl/vve


• Subsidie van €60 miljoen

• Subsidie wordt uitgegeven door RVO

• 1e tranche tot 31 december 2017 is €41,7 miljoen

• €6 miljoen gereserveerd voor maatregelen bij VvE’s

• Extra:  €2 miljoen voor Energie advies en groen MJOP voor VvE’s

• T/m 14 maart 2017 is er voor €38 miljoen aangevraagd

o Hiervan is pas €692.000,- aangevraagd door VvE’s

o Voor Energie advies of MJOP is pas €1.800,- aangevraagd

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis



• Minimaal 2 van onderstaande maatregelen uitvoeren

• Spouwmuurisolatie: €5,- per M²  (min. 13 M² x aantal appartementen)

• Gevelisolatie: €30,- per M²  (min. 13 M² x aantal appartementen)

• Dakisolatie: €20,- per M²  (Gehele dakoppervlak)

• Vloerisolatie: €5,- per M²  (Gehele vloeroppervlak)

• Bodemisolatie: €4,- per M²  (Gehele bodemoppervlak)

• HR++ glas: €35,- per M²  (min. 8 M² x aantal appartementen)

• Triple glas: €45,- per M²  (min. 8 M² x aantal appartementen)

• De maatregelen moeten voldoen aan bepaalde isolerende waarden

Subsidie: Maatregelen



• De aanvullende maatregelen komen alleen in aanmerking voor subsidie 

in combinatie met minimaal 2 van de voorgaande maatregelen

• Isolerende deur in de gevel €120,- per M²

• Isolerend kozijn (alleen bij triple glas) €45- per M² glas

• Co²-gestuurde ventilatie €800,- per woning

• Balansventilatie met wtw €800,- per woning

• Douche met wtw €390,- per woning

• Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem €60,- per woning

• Energieprestatiegarantie (50%) €200,- per woning

Subsidie: Aanvullende maatregelen



• Een samenhangend pakket aan maatregelen met hoge isolatiewaarden 

toegepast in het hele gebouw:

• Dakisolatie 

• Gevelisolatie

• Vloerisolatie

• Geïsoleerde kozijnen met triple glas

• Geïsoleerde geveldeuren

• Co²-gestuurde ventilatie of balansventilatie

• Extra subsidie per woning: €4.000,-

Subsidie: Zeer energiezuinig pakket



Investeringssubsidie Duurzame Energie 



Vragen?



INFORMATIEMARKT
Hartelijk dank voor uw komst


