




Subsidiëren vs revolverend fonds
q In plaats van een subsidie van € 500,- kan een gemeente ruim € 20.000 aan 

laagrentende lening verstrekken 
q Deze kosten zijn vergelijkbaar
q Andere impact
q Burger denkt over het algemeen beter na over voorgenomen investering met een 

lening dan met een subsidie
q Beschikbaar gesteld geld door gemeente is niet ‘weg’ maar komt terug
q Risico is zeer laag. Default percentage over de totale portefeuille van  SVn is ca. 

1%. Op de Duurzaamheidslening zelfs 0,05%





Toekomstbestendig maken en 
financieringsmogelijkheden



‘Opdracht’ vanuit de provincie

q Een revolverend fonds met  een uniforme regeling voor zoveel mogelijk particuliere 
woningeigenaren in de provincie Gelderland

q Zoveel mogelijk mensen kunnen helpen, ook zoveel mogelijk mensen die regulier 
buiten de boot vallen -> verschillende leenvormen

q In samenwerking met gemeenten, uitvoering via gemeenten
q Mensen stimuleren om integraal te verduurzamen, zowel qua energie als op den 

duur veilig thuis kunnen blijven wonen, maar ook asbest en funderingsherstel. 
Altijd met minimaal één energiemaatregel. KOPPELKANS



Toekomstbestendig Wonen Lening leenvormen

q Consumptieve leningen: Krediettoets op inkomen, maximaal 75 jaar.
q Hypothecaire leningen: Krediettoets op inkomen en waarde onderpand, minimale 

leeftijd 18 jaar
q Verzilverleningen: hypothecaire leningen zonder inkomenstoets, schuld met 

samengestelde rente opeisbaar bij verkoop. Minimale leeftijd 58 jaar
q Maatwerkleningen: hypothecaire lening met inkomenstoets en toets op waarde 

onderpand. In de eerste instantie geen maandlasten. Men gaat na drie jaar betalen, 
tenzij uit periodieke hertoets blijkt dat er niet meer betaalcapaciteit is ontstaan. 
Minimale leeftijd 18 jaar.



Uitvoering

q Gemeente bepaalt maatregelen
q Gemeente toetst aanvraag aan verordening, wijst toe
q Burger start aanvraag met toewijzing van gemeente bij SVn
q SVn voert krediettoets uit
q Bij positieve toets volgt offerte
q SVn verstrekt de lening



Succes factoren

q Ondersteuning + budget voor communicatie en bewustwording
ü Marktpartijen informeren
ü Ondersteuning vanuit energieloketten
ü Informatie bijeenkomsten
ü (digitale) Inloopspreekuren / avonden

q Naamsbekendheid regeling, animatiefilm, brochure
q https://www.youtube.com/watch?v=-u_q09-
kVx4&ab_channel=Stimuleringsfonds

q Bewustwording op integraliteit

https://www.youtube.com/watch?v=-u_q09-kVx4&ab_channel=Stimuleringsfonds




Financieel advies

Een oerwoud van vele aanbiedingen van financiering (subsidies, (laag rentende) 
leningen, hypotheek, eigen geld, (fiscale)“regelingen”:
voor de meeste inwoners een “brij”, waardoor menigeen eerder afhaakt.

Financieel advies en “hulp” bij aanvragen van subsidies en leningen zijn 
NOODZAAK



1.SEEH Subsidie
Bij totale afhandeling voor 31 december 2020 kunnen woningeigenaren 30% subsidie krijgen voor 

het nemen van minimaal 2 isolatiemaatregelen. Na 1 januari wordt deze subsidie ondergebracht bij het ISDE. 
Deze regeling is landelijk beschikbaar. Wel moet men minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en 

betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020. Aanvragen via RVO.
2.ISDE Subsidie

Bij deze regeling kunnen woningeigenaren een subsidie krijgen voor de aanschaf van een 
warmtepomp of een zonneboiler. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het merk en type warmtepomp 

of zonneboiler. Deze regeling is landelijk beschikbaar. Aanvragen via RVO.
. 

11.Zonnepanelen
Wilt u in eigen beheer zonne-energie opwekken, dan kunt u investeren in zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gesaldeerd met 
de gebruikte elektriciteit. * BTW terugontvangen (ondernemersrol). 
Op een centraal dak - Postcoderoosmodel: Als het eigen dak iet geschikt is of de eigenaar/bewoner vindt het niet mooi dan biedt het 
Postcoderoosmodel mogelijk een oplossing. Bijvoorbeeld als het gaat om een monumentaal pand of als u huurder bent in plaats van 
eigenaar en toch graag zelf energie wilt opwekken. In deze gevallen kan met behulp van de energiecoöperatie een collectief 
(postcoderoos) worden gevormd. Deze regeling loopt tot 1 januari 2021. Daarna komt er een vervangende subsidieregeling.

3.    Eigen spaargeld
4.    Hypotheek

De lopende hypotheek kan mogelijk eenvoudig worden aangepast, waardoor de maandelijkse          
financieringskosten mogelijk gunstiger uitpakken. Het inschakelen van een erkende, gecertificeerde financieel 
adviseur is daarbij zeer wenselijk.
5.  Persoonlijke lening “Toekomstbestendig Wonen lening”: annuïtaire lening van minimaal € 2.500 en 
maximaal € 30.000 kent een rente van 1,6% en een looptijd variërend van 10 jaar bij bedragen tot  max. € 15.000 
en  15 jaar voor hogere bedragen. Het is een consumptieve lening. Maximum leeftijd aanvrager(s) 75 jaar. 
Aanvragen bij uw gemeente. U krijgt bij goedkeuring een toewijzingsbrief die u vervolgens bij www.svn.nl indient.
6.  Persoonlijke lening “Toekomstbestendig Wonen lening” voor specifieke maatregelen t.b.v. NOM, aard 

gasvrij  en asbest: annuïtaire lening van minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 kent een rente van 1,6% en 
een looptijd variërend van  10 jaar bij bedragen tot  max. € 15.000 en  15 jaar voor hogere bedragen. Het is een 
consumptieve lening.  Maximum leeftijd aan  vrager(s) 75 jaar. Aanvragen bij uw gemeente. U krijgt bij 
goedkeuring een toewijzingsbrief die u vervolgens bij www.svn.nl in   dient.
. Hypothecaire “Toekomstbestendig Wonen Lening”: hypothecaire annuïtaire lening van minimaal € 2.500,-
en maximaal € 50.000,- kent een rente van 1,6% en een looptijd variërend van 10 jaar bij bedragen van 
maximaal € 25.000,- en 20 jaar voor hogere bedragen.  Aanvragen bij uw gemeente. U krijgt bij goedkeuring 
een toewijzingsbrief die u vervolgens bij www.svn.nl indient.
9. “Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening”: hypothecaire lening van minimaal € 2.500 tot maximaal € 
50.000 met een rentepercentage van 1,7% en een looptijd tot overlijden en/of verkoop van de woning. Er zijn 
geen maandelijkse financiële lasten; de rente wordt bijgeteld bij de schuld. Totale schuldpositie mag niet 
boven 80% van de waarde van de woning komen te liggen.
10. “Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening”: hypothecaire lening die slechts wordt verstrekt in “nood”-
situaties. Zolang er onvoldoende financiële draagkracht is zijn er geen rente- en aflossingsverplichtingen. 
Leenbedragen minimaal € 2.500 en Maximaal € 50.000 met een rentepercentage van 1,7% en een looptijd van 
maximaal 30 jaar. Aanvragen bij uw gemeente. U krijgt bij goedkeuring een toewijzingsbrief die u vervolgens 
bij www.svn.nl indient.

FINANCIEEL MENU

Voorgerechten

Desserts

Hoofdgerechten

Mogelijkheden voor de financiering voor woningverbetering en –verduurzaming.


