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FINANCIERINGSMODELLEN 

STEEKKAART  

Het Kennisplatform Renovatie heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van 

woningen te creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt en samenwerking. In dit kader wordt 

per focusthema een steekkaart uitgewerkt met hierin relevante basisinformatie, een aantal methodologische 

kaders en enkele voorbeelden van beste praktijk.  

PROBLEEMSTELLING EN UITDAGINGEN 

Prioriteiten van woningeigenaars – waarvoor wil men betalen? 

Hoewel deze steekkaart focust op financieringsmodellen, moet ermee rekening gehouden worden dat de 

individuele betalingscapaciteit van een particulier in sterke mate wordt bepaald door zijn prioriteiten en 

voorkeuren. Pas als een renovatie op dit prioriteitenlijstje figureert, wordt de betalingscapaciteit een 

belangrijke factor en beginnen financieringsmodellen een rol te spelen. Het gemak waarmee investeringen 

ondernomen worden (eenvoud en de impact van financiële en niet-financiële transactiekosten), de 

beschikbaarheid aan eigen middelen, financiële producten en ondersteuning op maat spelen hierin dan mee. 

Dit suggereert dat de sleutel tot het losweken van investeringen bij woningeigenaars vooral ligt in een 

verandering van bestedingsprioriteiten.  

Financiële instanties en andere actoren in de woningsector kunnen hieraan bijdragen door het verschaffen van 

eenvoudige, op maat gemaakte, consumentenfinanciering met lage rentevoet (en potentieel 

belastingefficiënt), gedifferentieerd naar inkomensniveau en op een uitgekiende manier in de markt gezet. Dit 

omwille van de grote verscheidenheid aan economische en niet-economische baten van de prioriteiten van 

woningeigenaars. Sensibilisering, communicatie en marketing moeten deze oplossingen hierbij helpen. 

 

Investeringen – waarvoor kan men betalen? 

De renovatie van een woning vereist investeringen. De uitvoering ervan staat of valt met de beschikbaarheid 

van financiële middelen om deze uit te voeren. Als er gerenoveerd wordt, worden zulke investeringen  over 

het algemeen gedaan om het comfort van de woning te behouden of te verbeteren, zonder dat daarbij een 

eventueel terugverdieneffect in acht wordt genomen.  

Woningrenovaties die het energieverbruik verminderen, worden ook algemeen doorgevoerd met het oog op 

een comfortverbetering, maar door een lager energieverbruik na de ingreep is er een terugverdieneffect van 

de gedane investering. Al naargelang de aard van de ingreep en de evolutie van de energieprijzen is de 
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terugverdientijd korter of langer. Grondige 1  renovaties met hoge investeringen hebben bij huidige 

energieprijzen algemeen lange terugverdientijden, vaak oplopend tot verschillende decennia. 

Hoewel terugverdieneffecten niet zozeer meegenomen worden in een overweging van een individuele 

woningeigenaar, spelen ze een belangrijke rol als er partijen betrokken zijn die instaan voor (een deel van) de 

investering en hun business case moeten rondkrijgen op basis van de betalingscapaciteit van de bewoner en 

dus gedeeltelijk door het terugverdieneffect van de investering. Bovendien wordt uitgegaan van een rationeel 

kader van investeringen en terugverdieneffecten. Er dient toch in het achterhoofd gehouden te worden dat 

sommige actoren eerder niet dan wel rationeel handelen. Rationeel handelen vereist o.a. de nodige financiële 

kennis en lange termijn denken. Vanuit de aanbodzijde dient dan ook de totale waardepropositie meer aan te 

spreken dan het pure financiële plaatje. Wanneer de intentie er is om de nodige investering te doen en 

renovatie een bestedingsprioriteit wordt, zal de woningeigenaar gebruik maken van eigen kapitaal of een 

lening2 moeten aangaan voor het nodige kapitaal. De overgrote meerderheid van de gezinnen bevindt zich in 

de laatstgenoemde situatie; vandaar het belang van financiering voor consumenten. Om interessante lage-

kosten consumentenfinanciering te voorzien is schaalgrootte vereist3.  

 

Incentives – wie betaalt (mee) en wie geniet ervan? 

In de woningsector stelt zich een bijkomende uitdaging gezien er verschillende actoren kunnen instaan voor 

de investering en de daaruit volgende verlaging van de energiefactuur. Hierbij kunnen volgende situaties 

onderscheiden worden: 

• Eigenaar-bewoner in de markt voor eengezinskoopwoningen: het volledige beslissingsproces, de 

investeringskost, maar ook de lagere energiefactuur na de renovatie zijn voor dezelfde actor. Als het 

terugverdieneffect meegenomen wordt in de afweging, hoeft niet met andere actoren rekening 

gehouden te worden. 

• Situaties met minstens twee actoren zodat er een split incentive ontstaat. Een split incentive, is een 

structurele marktbarrière voor energierenovatie aangezien de actoren er een verschillend belang bij 

hebben. Zo staat bijvoorbeeld de verhuurder bij een renovatie in voor de investering terwijl de 

voordelen van een verlaagde energiefactuur ten goede komen aan de huurder. In de situatie waarin 

de energiefacturen door de huurder betaald worden is deze split incentive meteen duidelijk. Het 

comfort verhoogt en de energiefactuur wordt geacht te verlagen. Ook in de situatie waarin een 

energiekost in de huurprijs aangerekend wordt aan de huurder en waarin de verhuurder in theorie de 

gedane investering kan terugverdienen speelt de split incentive. Het terugverdieneffect is immers 

gebaseerd op een inschatting van de energiekost na de ingreep en deze is ook afhankelijk van het 

gedrag van de huurder. Het gebruikersgedrag van de huurder bepaalt zo het terugverdieneffect. Het 

gevolg is dat in beide gevallen energierenovaties uit kunnen blijven. Zo doen er zich verschillende 

situaties voor: 

o Eigenaar-bewoner van een wooneenheid in een appartementsgebouw of andere 

gegroepeerde wooneenheden waarvan delen door de collectiviteit of vereniging van mede-

eigenaars (VME) beheerd worden. In dat geval dient een deel van de beslissingen en 

investeringen in collectiviteit te gebeuren. Oriëntatie, blootstelling, de staat van de 

gebouwschil en technische installaties van de individuele wooneenheden alsook het 

gebruikersgedrag kunnen hier een split incentive veroorzaken. De effecten van gezamenlijke 

renovatie-investeringen zijn immers niet voor alle wooneenheden en huishoudens dezelfde. 

Als de VME daarenboven gebruik maakt van een syndicus, is er nog een bijkomende 

belangrijke actor. In de praktijk is het echter eerder de betalingsprioriteiten- en –capaciteiten 

van de individuele gezinnen die deze situatie bemoeilijken. 

                                                                 
1 In dit document wordt verder gesproken over grondige renovaties om geen Babylonische spraakverwarring te veroorzaken met BEN 

renovaties, ingrijpende energetische renovaties, doorgedreven, diepe (deep) of grote (major) renovaties. De essentie is dat het om 

renovaties gaat die meer om het lijf hebben dan een vervanging of verbetering van één of slechts enkele onderdelen van een woning en 

dus een groter budget vereisen. 
2 Opgepast, bij bepaalde levensbeschouwingen zijn ‘leningen’ uit den boze en moeten andere incentives soelaas bieden. 
3 EU-EEFIG, 2015 
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o Huurder-verhuurder situatie op de woningmarkt: in deze situatie zijn minstens twee actoren 

betrokken. De verhuurder investeert en de huurder geniet de voordelen die al dan niet 

(gedeeltelijk) gerecupereerd worden via de huurprijs. Hierbij kan er nog een onderscheid 

gemaakt worden tussen: 

� Particuliere verhuurder-huurder situatie in de private huurmarkt waarin de 

huurprijs herbekeken kan worden om de 3-6-9 jaar;  

� Particuliere verhuurder die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor 

een periode van minstens 9 jaar aan een lagere huurprijs (met daaraan gelinkte 

voordelen); en 

� Sociale verhuurder-huurder situatie zoals sociale huisvestingsmaatschappijen 

(SHM) in de sociale huurmarkt waarin de huurprijs vastligt op basis van het inkomen 

van de huurder4. Op dit moment is het niet mogelijk om de verlaagde energiekost 

voor de huurder (dankzij de investering van de SHM) te verrekenen in die huurprijs. 

De split-incentive draait dus niet altijd om slechts twee partijen. Naast de hierboven aangehaalde 

voorbeelden, worden in sommige gevallen de energiefacturen betaald door een derde partij zoals het 

OCMW. In dat geval heeft eerder het OCMW een incentive dan de huurder (maar misschien vormt 

deze dan weer een opportuniteit?). 

De financiering van woningrenovaties omvat dus vele uitdagingen. Uitdagingen die sterk verschillen van de 

uitdagingen in de andere subsectoren van de sector ‘gebouwen’. Het overgrote deel van publicaties die 

beschikbaar zijn op het internet onderkent dit belangrijke verschil niet en zo is er bijgevolg maar bitter weinig 

te vinden voor renovaties in de woningsector in publicaties over ‘innovative financing mechanisms in the 

building sector’.  

De proeftuinen, gezien hun beperkte schaal, kunnen slechts bouwblokken aandragen die de fragmentatie en 

het kostenvraagstuk mee kunnen oplossen. De markkrachten moeten aangevuld worden met publieke 

fondsen, een pragmatisch, voorspelbaar, ondersteunend regelgevend kader op lange termijn, maar ook een 

fundamentele gedragsverandering bij alle betrokken actoren. De uitwerking van het lopende Renovatiepact 

kan hierin samen met alle betrokken actoren voorzien. 

BESCHIKBARE MAATREGELEN 

Vandaag bestaan er in Vlaanderen nog weinig innovatieve financieringsmodellen voor woningrenovatie. Het 

huidige pakket aan bestaande maatregelen wordt georganiseerd vanuit de overheid via klassieke 

financieringsoplossingen. Langs de andere kant voorzien ook de financiële instanties in leningen. Specifieke 

oplossingen die grondige renovaties stimuleren zijn vooralsnog niet voorhanden. 

HUIDIGE INCENTIVES 

De huidige incentives in Vlaanderen worden gekenmerkt door een versnipperd pakket van maatregelen die 

optimaal gecombineerd dienen te worden. Ze vergroten de betaalcapaciteit van de woningeigenaar of het 

bedrag dat voorgefinancierd kan worden: 

1. Tegemoetkomingen op de kapitaalkost (investeringen) 

a. Subsidies, premies en eventuele voorafbetalingen voor specifieke deeloplossingen in 

isolatie, technische installaties en E-peil gerelateerde oplossingen (REG premies via de 

distributienetbeheerders, premies van de Vlaamse overheid zoals de renovatiepremie, 

subsidies en premies van lokale overheden etc.) al dan niet voor specifieke doelgroepen. 

b. Fiscale stimuli zoals belastingaftrek, vermindering op onroerende voorheffing en BTW 

tarieven. 

                                                                 
4 Voor de volledigheid wordt ook de sociale huurmarkt hier meegenomen. Hoewel één van de doelstellingen van de proeftuinen 

woningrenovatie is om op te schalen richting de private woningmarkt, worden 5 van de 10 proeftuinen uitgevoerd door SHM. In 

tegenstelling tot reguliere renovaties in die sector plaatst de meerkost van een BEN renovatie ook deze actoren voor nieuwe uitdagingen 

die niet steeds opgelost kunnen worden door de reguliere leningen in die sector. 
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2. Leningen die het investeringskapitaal vergroten (voorfinanciering door een derde partij) 

a. Marktconforme leningen bij financiële instellingen (banken) of consumentenleningen voor 

specifieke oplossingen en doelgroepen. 

b. Overheidsleningen zoals de energielening, al dan niet voor specifieke doelgroepen. 

 

Daarnaast bieden ook de verschillende groepsaankopen die door allerlei actoren aangeboden worden de 

mogelijkheid om voor bepaalde onderdelen van een renovatie de investeringskost te drukken. Collectieve 

renovaties hebben eveneens het potentieel om de investeringskost te drukken door schaaleconomie. Ook het 

faseren van een renovatie (hoewel op lang termijn financieel minder interessant) laat toe om de 

investeringskost te spreiden. Hierbij dient natuurlijk het einddoel in het oog gehouden te worden om lock-ins 

te voorkomen. Een lock-in ontstaat wanneer suboptimale maatregelen uitgevoerd worden en deze verdere 

maatregelen hypothekeren. In het geval van gefaseerde grondige renovaties zijn dit typisch problemen met 

aansluitingsknopen, koudebruggen en suboptimale isolatiekeuzen. Optimaal afstemmen en anticiperen op 

komende renovatiestappen zijn primordiaal om dit te voorkomen. 

Sowieso is het geen sinecure om uit de bestaande korf van incentives de juiste keuze te maken, te combineren 

of er wijs uit te geraken, laat staan een pakket samen te stellen dat een investering van al gauw gemiddeld 

€ 50.000 à 100.000 voor een BEN renovatie van een woning behapbaar maakt voor een woningeigenaar.  

Financiële ontzorging is een specifiek aandachtspunt voor de ontwikkeling van bedrijfsmodellen. 

Als grondige renovaties deel uitmaken van een lange termijnstrategie zal er ook specifiek gekeken moeten 

worden naar incentives die tegemoetkomen aan de problemen van de huishoudens met (latente) renovatie-

intenties. Ondertussen worden verschillende initiatieven ondernomen in “de markt”. Die worden hieronder 

behandeld. 

 

VOOROPGESTELDE INNOVATIEVE OPLOSSINGEN IN ONTWIKKELINGS- OF TESTFASE 

Alle onderstaande initiatieven bevatten deeltjes van de puzzel die binnen het heersende regelgevende en 

financiële kader gelegd moeten worden. Het merendeel heeft componenten in zich die een basis kunnen 

vormen om de schaal waarop grondige renovaties ondernomen worden te vergroten. Ze zullen op zich echter 

niet volstaan om tegemoet te komen aan de grootte van investering die nodig is voor zulke renovaties, zowel 

in individuele situaties als voor collectieve aanpakken. 

1. Energieprestatiecontracten (EPCs5) 

Een energieprestatiecontract garandeert een gebouweigenaar een bepaalde energieprestatie van zijn gebouw. 

Het geeft een harde garantie dat een vooropgesteld energieverbruik en daaraan gerelateerde kost behaald zal 

worden en behouden over een welbepaalde periode. Het niet behalen van de vooropgestelde prestaties wordt 

gekoppeld aan geldboetes. 

In vele gevallen, zoals bij ESCo’s (zie verder) wordt ook voorzien in derde partijfinanciering door de partij die 

de garanties biedt. Dit vermijdt dat de gebouweigenaar de investering moet doen. De gebouweigenaar betaalt 

de voorfinanciering terug door de verlaging van de operationele kosten gedurende de looptijd van het contract 

te derven in het voordeel van de partij die het prestatieniveau verzekert (Figuur 1). 

Een EPC kent verschillende varianten waarvan de details verder in elk concreet contract bepaald worden. In 

Figuur 1 wordt een standaard situatie weergegeven.  

Varianten bestaan er bijvoorbeeld in om de contractduur te verlengen waardoor de terugbetaalcapaciteit 

vergroot. Dit maakt grotere investeringen mogelijk (vergroting oranje gebied naar rechts). Additionele 

betaalcapaciteit kan uit andere bronnen komen zodat de duur van het contract niet verlengt, maar wel meer 

                                                                 
5 Niet te verwarren met Energie Prestatie Certificaten (EPCs) 
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terugbetaald wordt dan de energiekost zonder renovatie (vergroting oranje gebied naar onder), het inbouwen 

van een directe incentive door de ‘energiekost’ binnen het contract al te verlagen ten opzichte van de normale 

energiekost enz. 

 

Figuur 1 Derde partij voorfinanciering bij energieprestatiecontracten (Er wordt gesproken van de voorspelde besparing, want 

gebruikersgedrag kan hierop nog een invloed hebben. Bij woningen mag deze factor niet onderschat worden) 

 

a. Energieprestatiecontracten tussen huurder en verhuurder om split incentive tegen te gaan 

(‘Green lease’  of andere benamingen)  

Dit zijn energieprestatiecontracten zonder tussenkomst van een derde partij. In deze contracten worden 

afspraken vastgelegd voor het behalen van energiebesparingsdoelstellingen tussen huurder en verhuurder op 

basis van de verantwoordelijkheden voor de investering en het gebruik. De formule wordt aangeboden in 

Nederland, maar het is nog onduidelijk of ze veel toegepast wordt, laat staan in de particuliere woningmarkt. 

b. Energy Service Companies (ESCo’s) 

Energieprestatiecontracten door middel van ESCo’s betrekken per definitie een derde partij. ESCo’s worden 

gezien als fundamentele spelers om energieprestatiecontracten aan te gaan. Tot dusver zijn deze spelers 

vooralsnog werkzaam in de andere subsectoren van de gebouwensector zoals de publieke sector6 en 

commerciële gebouwen. De dienst die geleverd wordt door de ESCo kan zo –kort door de bocht- beschouwd 

worden als een uitbreiding van onderhoudscontracten naar energieprestatie (soms zelfs OEPC genaamd) en 

eventueel zelfs milieu-eisen van het gebouw. 

BELESCO7 is de Belgische associatie van ESCo’s en groepeert de grootste actoren in Belgische energiediensten, 

energieprestatiecontractering, energieleveringscontracten en gerelateerde diensten zoals derde partij 

                                                                 
6 Het eerste energieprestatiecontract binnen de publieke sector in Vlaanderen werd in oktober 2015 gerealiseerd  (VEB, 2015). 
7 BELESCO, 2016 
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financiering, monitoring en verificatie. Daarnaast bestaat er ook het AGORIA green building platform8. Een 

overzicht van de Belgische ESCo markt is weergegeven in EC-JRC-IES (2014). 

In de woningsector is het gebruik van energieprestatiecontracten echter nog geen gemeengoed om 

verschillende redenen, waaronder de lange terugverdientijden en onzekerheden veroorzaakt door het 

gebruikersgedrag, een effect dat veel minder speelt in de tertiaire sector waar meer automatisatie mogelijk is. 

De energiekost bestaat in de tertiaire sector vooral uit verlichting en koeling die beter te beheersen zijn. Ook 

de grote fragmentatie in de woningmarkt is een belangrijke factor. In de EU zijn er enkele projecten in de 

residentiële sector (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Spanje, Nederland, Zweden, 

…) en ambities om dit te doen, maar die markt is nog zeer klein, vooral voor de woningmarkten die 

vergelijkbaar zijn met de Vlaamse. De weinige projecten in de residentiële sector in andere EU landen hebben 

dan ook betrekking op appartementsgebouwen, niet zelden in situatie met centrale stookplaatsen of 

stadsverwarming of in eigendom van overheden of huisvestingsmaatschappijen, bovendien ook vaak als 

testcases en pilootprojecten (EC-JRC-IES, 2014). 

In de Nederlandse Blok voor Blok projecten die dienden ter inspiratie van de Vlaamse proeftuinprojecten werd 

naar energieprestatiecontracten gekeken, maar werd toch vooral gebruik gemaakt van bestaande 

financieringsregelingen (gemeentelijke en provinciale leningen, subsidies en particuliere leningen)9. 

De laagste drempel om ingang te vinden in de woningsector is die van de appartementsgebouwen. Factor4 

voert momenteel onderhandelingen voor de renovaties van appartementsgebouwen in Antwerpen en 

Amsterdam voor VME’s 10  als ESCo. De ESCo integreert zo verschillende stappen in een collectief 

renovatieproces: energieaudit, uitwerken van te nemen maatregelen, uitvoering, contractering en betrekken 

van een bank voor de voorfinanciering.  

Voor eengezinswoningen zijn er echter amper voorbeelden voorhanden. De ontplooiing op die markt vereist 

onder andere portfolio’s met een schaalgrootte die interessant wordt voor financiële instellingen en zo het 

risico beperken, samenwerkingsvormen die de transactiekosten voor individuele dossiers reduceren en 

betrouwbaarder verbruiksdata waarop de ESCo’s zich kunnen baseren. De Nederlandse Stroomversnelling (zie 

verder), waarin woningbouwcorporaties een energieprestatiecontract aangaan met bouwmaatschappijen, 

slaagt erin de nodige schaalgrootte te creëren die dit mogelijk maakt. Ook hier speelt het voordeel van de 

lagere transactiekosten door de centrale positie van de corporatie mee. Sinds dit jaar kunnen ook woningen op 

de privémarkt meegenieten van de ervaring en het kader dat werd opgebouwd. 

Sowieso blijft de vraag bij energieprestatiecontracten of de constructie op zich voor de hoge investeringskost 

van een grondige renovatie volstaat om de termijn van het contract niet te lang te maken. Mogelijk dient de 

voorfinanciering door een energieprestatiecontract aangevuld te worden met andere maatregelen. 

2. Rollende fondsen 

Community Land Trust 

Een community land trust (CLT) is een trust die individuele eigendomsrechten combineert met collectieve 

landeigendom. Deze rechtsvorm leidt tot een coöperatie zonder winstoogmerk die eigendom afstaat aan 

individuen en de gemeenschap (de trustees). In de praktijk ondersteunen CLT’s bijvoorbeeld betaalbaar 

wonen, gemeenschapstuinen, openbare gebouwen en commerciële ruimtes. Gemeenschappelijk eigendom 

wordt zo beheerd door en voor de gemeenschap11.  Een belangrijk voordeel is dus dat in de vastgoedprijs de 

factor grondspeculatie door dit soort opzet geëlimineerd kan worden.  Dit kan de betaalbaarheid aanzienlijk 

verhogen. 

                                                                 
8 AGORIA, 2016 
9 Een overzicht van degeïdentificeerde mogelijkheden en de uiteindelijk togepaste financiële constructies is te vinden in RvO Nederland 

(2014b). 

10 Factor4, 2015 

11 Zie CLT Gent (2016) voor meer gedetailleerde info rond de werking en principes van een CLT 
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Een concreet Vlaams voorbeeld van een CLT met specifieke aandacht voor renovatie en noodkopers is het 

project DampoortKnapTOP. De CLT werkt samen met Stad Gent, Domus Mundi vzw, vzw SIVI, 

Samenlevingsopbouw Gent vzw, Bouwunie vzw, REGent vzw en VIBE vzw. Het project krijgt financiële steun 

van de Vlaamse Gemeenschap Departement Economie, Wetenschap en Innovatie & Provincie Oost-

Vlaanderen, maar vooral OCMW Gent die het nodige geld voorziet voor het rollend fonds. Zo werd € 300.000 

startkapitaal vrijgemaakt om noodkopers van een renovatiebudget (€ 30.000) te voorzien dat terugbetaald 

wordt bij herverkoop van de woning; de meerwaarde van de woning wordt dan verdeeld tussen de eigenaar 

en het OCMW. 

De vernieuwde Limburgse Renovatielening of Duwolim Plus12 

Met geld uit middelen (€ 3,4M) van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) slagen 

Dubolimburg, Duwolim en de provincie Limburg erin een rollend fonds voor woningrenovatie voor 

particulieren op te zetten met interessante leningsvoorwaarden (tot € 40.000 op 10 jaar). Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de huidige Vlaamse Energielening (vroegere FRGE, € 10.000 op 5 jaar) waarop een extra 

lening bovenop komt tegen vergelijkbare rentevoeten. Dit komt al aardig in de buurt van de investering nodig 

voor BEN renovaties of zelfs in bepaalde gevallen exact wat daarvoor nodig is. De voorwaarden zijn natuurlijk 

gekoppeld aan kwaliteitsvol advies, begeleiding en controle van de partners. 

Klimaatfondsen 

Een idee waarrond al geruime tijd onderzoek gedaan wordt, is dat van het zuiver klimaatfonds.  Het 

basisconcept bestaat erin een investeringsportefeuille aan te leggen en een projectportfolio samen te stellen 

in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energieproductie en andere klimaatgerelateerde acties. 

Door het poolen van een groot aantal investeringen kunnen minder rendabele, maar maatschappelijk 

relevante projecten mee (voor)gefinancierd worden door de opbrengsten uit de rendabelste projecten.  

Limburg heeft een dergelijk initiatief opgezet, maar dat blijft momenteel nog steeds in de voorbereidingsfase 

steken 13 . Ook het door de Vlaamse Overheid gesteunde project Financiering Lokale Klimaatplannen 

onderzocht deze piste14.  Onduidelijkheden omtrent de te verwachten opbrengsten en aanverwante risico’s 

lijken alvast een belangrijk struikelblok voor de opzet van zo’n klimaatfonds. 

3. Opbrengstgarantie voor energiebesparende investering bij gezinnen in armoede – EOS 

Oostende 

Via een pilootproject dat mee mogelijk gemaakt werd door de Koning Boudewijnstichting heeft het Autonoom 

Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende - Energiehuis (EOS) een lening uitgewerkt voor gezinnen in 

armoede. Deze is gebaseerd op de Vlaamse energielening. Het verschil met het proces dat normaal gezien 

toegepast wordt voor de energielening is dat EOS een derde partij voorfinanciering inbrengt waarbij de 

terugbetalingsmodaliteiten gebaseerd worden op verbuiksschattingen van de gezinnen. De gezinnen dienen zo 

dus zelf niet de hoge investeringskost vooruit te betalen. 

4. Toepassing van een Energiecorrectiefactor voor renovaties in de sociale huisvestingssector? 

In 2011 werd de toepassing van een energiecorrectiefactor voor de sociale woningbouw bestudeerd15. De 

huurprijs van sociale huurwoningen is inkomensgerelateerd, en onafhankelijk van andere woonkosten zoals de 

energiekosten, onderhoudskosten enz, i.e. de totale woonlast. De energiecorrectiefactor is een middel om de 

afwijking voor het deelaspect energiekosten (deels) te corrigeren en zou een oplossing kunnen bieden voor de 

beperkte beleningscapaciteit van SHMs voor BEN renovaties, maar ook een gelijkere behandeling van sociale 

huurders. In Nederland geldt de zogenaamde Energieprestatievergoeding die door de verhurende corporaties 

                                                                 
12 DUWOLIM, 2016 
13 http://www.limburgsklimaatfonds.be/ 
14 http://do.vlaanderen.be/nieuw-lerend-netwerk-rond-financiering-van-lokale-klimaatplannen 
15 Zie Moyersoen et al. (2011) 
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geïnd wordt voor nul-op-de-meter woningen. Deze is enkel mogelijk doordat bouwpromotoren 

energieprestatiecontracten aangaan waarin ze aan de corporaties een nul-op-de-meter standaard garanderen. 

5. Andere pistes  

De Green Deal (VK) was een lening die vasthangt aan de woning (object-attached loan) in plaats van een 

lening gelinkt aan de rechtspersoon die de lening aangaat. De constructie komt tegemoet aan het probleem 

van de voorfinanciering van doorgedreven renovaties en de renovatie wordt terugbetaald via hetzelfde kanaal 

als de energiefactuur. Het matige succes van de Green Deal lening zorgde ervoor dat ze hervormd werd in een 

subsidieschema. Nu worden gelijkaardige constructies bekeken in Nederland. 

Naast een aantal hierboven reeds aangehaalde innovatieve mechanismen maken Vandevyvere en Nevens  

(2015) melding van de mogelijkheid om bestaande initiatieven zoals groepsaankopen en collectieve renovaties 

een niveau hoger te tillen dan het pure aankoopproces.  

Een aanpak zoals bij co-housing zorgt ook voor besparing doordat er collectieve nutsruimten en –installaties 

voorzien worden in plaats van individuele woningen, ruimten en installaties. Besparingen die het mogelijk 

maken om grondiger te renoveren dan voor individuele woningen. Ook ander efficiënter ruimtegebruik biedt 

mogelijkheden. Verdichting door optoppen toe te laten kan voor een potentiële verhuurder van bijvoorbeeld 3 

appartementen plots interessant worden aangezien de prijs van de totaalrenovatie gecompenseerd wordt 

door de incentive om achteraf meer dan 3 appartementen te verhuren. Gelijkaardige constructies zouden ook 

bekeken kunnen worden voor verdichting. 

Ook coöperatieven kunnen gebruikmaken van de opgelijste innovatieve mechanismen en voegen zo een 

dimensie toe die het puur financieel-economische plaatje overstijgt. Bovendien hebben energie-coöperatieven 

hun sporen verdiend in het realiseren van decentrale energieproductie en kunnen door hun ervaring inzetten 

op de combinatie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. 

Andere gecombineerde oplossingen zijn die waarbij de initiële financiering wordt georganiseerd door middel 

van klassieke bancaire producten en overgenomen worden door coöperatieve structuren of fondsen als de 

eerste horde genomen is. 
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BEST PRACTICES – INSPIRERENDE VOORBEELDEN UIT HET BUITENLAND 

Hieronder worden enkele inspirerende voorbeelden uit het buitenland aangehaald. Hier wordt niet gekeken 

naar financiële hefbomen op regionaal of nationaal vlak zoals de KfW lening (Duitsland) of het KredEx fonds 

(Estland) en aanverwanten. De voorbeelden zijn eerder op zich staande initiatieven die uitgerold worden op 

lokale schaal (stad, gemeente, departement, provincie) zoals de proeftuinen woningrenovatie. Hoewel 

sommige voor een groot deel afhankelijk zijn van wat er op regionale of nationale schaal aan ondersteunende 

maatregelen, kaders en facilitatie ingesteld wordt, bevatten ze elementen die het mogelijk maken om op 

lokale schaal de transitie in te zetten. 

Bij alle initiatieven uit het buitenland dient steeds in het achterhoofd gehouden te worden dat de nationale en 

regionale context (structuur van de bouwmarkt, bouwpraktijk, woonvormen, wettelijke en fiscale kaders etc.) 

sterk de processen en de uiteindelijke samenwerkingsverbanden bepaalt. 

Project: ThuisBaas – Ons Huis Energieneutraal - Urgenda 

 
© Urgenda 

Urgenda werkt vanuit haar initiatief ThuisBaas concreet aan 

het energieneutraal maken van bestaande woningen voor 

maximaal € 35.000 inclusief BTW, het bedrag dat een 

gemiddeld gezin in vijftien jaar betaalt aan energiekosten. 

Die € 35.000 kan dan geheel of gedeeltelijk geleend worden. 

In het geval dat het volledig geleend wordt, wordt eigenlijk 

gedurende 15 jaar de energiekost betaald maar dan door de 

lening af te betalen. In het geval niet alles geleend moet 

worden, wordt er meteen een verlaging van de 

maandfactuur gerealiseerd. Na 15 jaar valt de energiekost 

op 0. 

In de aanpak wordt gestreefd naar een huis dat geen 

fossiele brandstoffen meer verbruikt. De keuze voor 

‘energieneutraal’ voor maximaal € 35.000 is een keuze voor 

het verlaten van de ‘Trias Energetica’. Huizen worden 

geïsoleerd voor zover nodig, gericht op comfort door het 

aanpakken van de grote boosdoeners. Verder wordt ook 

ingezet op energiezuinige apparaten, verlichting en 

gebruikersgedrag. 

 

Referentie: http://www.urgenda.nl/themas/bouw/energieneutraal/   

De twee brochures met praktijkvoorbeelden zijn ten zeerste aan te raden, vooral omwille van hun 

communicatief sterk uitgekiende strategie: herkenbaarheid, peer-to-peer communicatie, totale 

kostenplaatje … 

 

Project: Stroomversnelling – Nul-Op-de-Meter - platform31 

 
© platform31 

Stroomversnelling is één van de vele initiatieven die sinds 

enkele jaren werkzaam zijn op de Nederlandse woningmarkt. 

Het is een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, 

gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen 

Nul-Op-de-meter woningen willen realiseren. Een Nul-Op-de-

Meter woning is een  woning die evenveel (of meer) energie 

opwekt als ze nodig heeft voor het huis en het huishouden 

(over een volledig jaar uitgemiddeld). De investering komt 

gemiddeld op € 60.000. 
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De Nederlandse Stroomversnelling HUUR waarin woningbouwcorporaties een energieprestatiecontract 

aangaan met bouwmaatschappijen slaagt erin de nodige schaalgrootte te creëren die dit mogelijk maakt. De 

woningbouwcorporatie recupereert de investering op haar beurt via de zogenaamde 

energieprestatievergoeding (EPV) bij haar huurders. De huurder betaalt zijn ‘energiekosten’ aan de 

corporatie in plaats van een energieleverancier. 

 

Bij Stroomversnelling KOOP gaat men uit van een gemiddelde energiefactuur van een rijwoning (1950-1980) 

van € 175 om een investering van € 45.000 te bekomen. Hiervoor komen in aanmerking: spaargeld, een 

lening of een extra hypotheek. Tot begin januari 2016 liep een pilootfase waarin ook banken betrokken 

waren. Daarin werd de mogelijkheid om een extra leenmogelijkheid te lenen, bestudeerd. Die extra 

leenmogelijkheid is dan gebaseerd op het wegvallen van de energiekost na de renovatie. Ook makelaars zijn 

betrokken om een nieuwe waarderingsmethode te ontwikkelen, om goed te kunnen bepalen hoeveel de 

woningwaarde na renovatie stijgt. Dit is van belang voor de woningeigenaars, maar tevens voor de 

hypotheekverstrekkers. 

 

Referentie: http://stroomversnelling.nl/  

 

Stroomversnelling voor huurwoningen (woningcorporaties) :http://www.stroomversnelling.info/  

Wetgeving energieprestatievergoeding Nederland: http://energielinq.nl/resources/epv  

 

Stroomversnelling voor koopwoningen: http://www.stroomversnellingkoopwoningen.nl/  

 

Allerlei kennis die opgebouwd werd binnen Stroomversnelling: http://energielinq.nl/kennisbundels  

 

Zie ook de workshop van 26/05/2016 (link onderaan dit document) 

 

Project: Publieke dienst voor energie-efficiëntie in de Elzas regio – PSEE Alsace - Energievie 

© photo Energievie  

Het totaalprogramma dat in PSEE binnen het bredere Energievie 

uitgewerkt wordt is gericht op woningeigenaars. Het programma 

verenigt op lokale en regionale schaal alle stakeholders die samen 

moeten toelaten om kwaliteitsvolle, ontzorgde en betaalbare 

renovaties door te voeren. Het is de doelstelling om tegen eind 

2017 een investering van € 40M los te weken, 1.000 huizen te 

renoveren, 30 bouwbedrijven beter op te leiden voor lage-

energierenovaties, 200 jobs behouden of creëren en 15 GWh aan 

energie te besparen 

 

Het model voorziet in een doorlooptijd van 1 jaar van eerste 

contactname tot afgewerkte renovatie en linkt hieraan opleidingen 

in de bouwsector. Via de garantstelling van de lokale overheden 

slaagt het programma er ook in financiële instellingen aan te 

trekken om zo een rollend fonds op te zetten. 

Referentie: http://www.energivie.info/  

Presentatie op de Public workshop on Innovative Financing for Energy Efficiency and Renewables – 

28/04/2015 http://www.managenergy.net/lib/documents/1386/original_3_PSEE_Alsace_-

_D._Schnitzler___E._Gaspard.pdf?1431081006 
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Project: Lage-energie renovaties in appartementsgebouwen op Ile-de-France- EnergiesPosit’if 

© photo Réanova 

Het EnergiesPosit’if programma voorziet in derde partij 

financiering en technische ondersteuning voor de renovatie van 

appartementsgebouwen in private en publieke handen door 

‘energieprestatiegaranties’. 

 

Er zaten in 2015 60 projecten in de pijplijn voor een investering 

van € 30M (2.553 appartementen). 

 

Door het combineren van verschillende beschikbare incentives 

worden per huishouden financieringsplannen uitgewerkt op 

middellange termijn. 

Referentie: http://www.energiespositif.fr/  

Presentatie op de Public workshop on Innovative Financing for Energy Efficiency and Renewables – 

28/04/2015 

http://www.managenergy.net/lib/documents/1376/original_POSIT'IF_Jos%C3%A9_Lopez.pdf?1431080145 

 

Project: Malmö Innovation Platform – stadsvernieuwing in Lindägen 

© City of Malmö 

Malmö, Zwedens duurzaamste en weldra klimaatneutrale stad 

(300.000 inwoners) heeft na vele succesvolle duurzame 

nieuwbouwprojecten haar zinnen gezet op de doorgedreven 

renovatie van bestaande stadswijken. Eén derde van het 

woningpatrimonium van de stad bestaat uit 50 jaar oude 

appartementsgebouwen met belangrijke milieu- en sociaal-

economische uitdagingen. 

 

Het stadsdistrict Lindägen telt zo’n 1.700 appartementen en wordt 

gekenmerkt door een relatief hogere (jeugd)werkloosheidsgraad, 

armoede en onaantrekkelijkheid voor handelaars. 

Renovatiekosten per appartement werden geschat op € 65.000. 

Voor een stad als Malmö met 30.000 van zulke appartementen 

loopt de kost al gauw in de miljarden. Daarom werd een 

investeringsstrategie uitgewerkt die maximaal milieu- en sociale 

doelstellingen kan realiseren. Hiervoor werd een samenwerking 

opgezet tussen de stad en huisvestingsmaatschappijen. Door een 

holistische benadering van de sociale en financiële uitdagingen en 

het ontwikkelen van sociale investeringsmodellen is men erin 

geslaagd een businessmodel op te stellen om met de verschillende 

stakeholders de renovatie van de 1.700 appartementen voor een 

bedrag van € 110 M te realiseren. Nu worden er op kleine schaal 

pilootprojecten uitgevoerd om de investeringslogica te testen. 
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De aanpak in Malmö vraagt wel een behoorlijke verandering van mindset onder de verschillende actoren 

want de sociale en maatschappelijke kosten worden mee opgenomen in het totale kostenplaatje. Kosten die 

anders in andere sectoren terechtkomen, maar ook door de overheid worden opgenomen. 

Referentie: Website Malmö: http://malmo.se/English/Sustainable-City-Development-2016/Sustainable-City-

Development/Malmo-Innovation-Platform.html  

Website Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities: https://eu-

smartcities.eu/content/business-models-publishes-case-study-malm%C3%B6 ,  

https://eu-

smartcities.eu/sites/all/files/documents/Innovative%20Business%20Models%20Use%20Case%20-

%20Malm%C3%B6.pdf 

Informatie over de gebruikte modellen: 

http://www.social-life.co/publication/Placemaking_Malmo/  

http://www.social-life.co/media/files/FINAL_placemaking__social_investment_Nov_2013.pdf 

http://www.instituteofhealthequity.org/projects/malmos-path-towards-a-sustainable-future-health-

welfare-and-justice 

 http://www.instituteofhealthequity.org/projects/malmos-path-towards-a-sustainable-future-health-

welfare-and-justice/commission-for-a-socially-sustainable-malm_final-report.pdf 
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