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Dat is nodig om te voldoen aan de doelstelling van de overheid dat alle woningen in 2050 

klimaatneutraal zijn. Dat is een grote uitdaging. Van de bijna 8 miljoen woningen stookt 

nu ruim 90% nog op aardgas en ook onze elektriciteit wordt nog voor een groot deel via 

fossiele brandstoffen opgewekt. Om in 2030 80% van onze woningen klimaatneutraal te 

hebben moeten er vanaf nu iedere maand 10.000 woningen van het aardgas afgesloten 

worden. Ook jij zal daar als woningeigenaar mee te maken krijgen. Het geeft je de kans 

om te besparen op je energierekening en bij te dragen aan een beter milieu. De verhuizing 

naar een nieuwe woning is een goed moment om na te denken over het duurzaam 

maken van je woning. Je sluit dan immers toch een nieuwe hypotheek af. Maar ook als je 

geen verhuisplannen hebt, is het verduurzamen van je woning een slimme investering. 

Bijvoorbeeld omdat je plannen hebt om te verbouwen, of omdat je je hypotheek oversluit.

Dit Ebook is een aanvulling op het Ebook Duurzaam Verhuizen. Daarin staat veel informatie die 

gaat over de mogelijkheden van het verduurzamen en gasvrij maken van je nieuwe woning. In 

dit Ebook gaan we in op het financieren van deze maatregelen. Ook voor het verduurzamen van 

je huidige woning. Welke verschillende varianten van financiering zijn er mogelijk? Wanneer 

kan je beter zelf investeren, en wanneer kan je beter 

gebruik maken van een andere vorm van financiering? 

Daarnaast geven we je tips hoe je deze maatregelen mee 

kan financieren in de hypotheek van je nieuwe woning. 

En niet te vergeten: zijn er nog subsidies? Het Ebook staat 

vol handige informatie en is bedoeld jou te helpen in het 

maken van goede keuzes op dit onderwerp. 

Intro

De komende 30 jaar zullen we 
in Nederland al onze woningen 
klimaatneutraal maken. 
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Er zijn verschillende slimme mogelijkheden om de investering in duurzame maatregelen 

te financieren. Je kunt je eigen geld ervoor inzetten of geld lenen. Er zijn speciale leningen 

van de overheid om woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen. Ook 

kun je energiebesparende maatregelen vaak meefinancieren in de hypotheek. We zetten 

hieronder de belangrijkste financieringsopties op een rijtje:

 Eigen spaargeld

Als je voldoende spaargeld hebt om energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld 

isolatie of zonnepanelen) te betalen is dit vaak de meest aantrekkelijke optie. Op de 

meeste spaarrekeningen kun je het geld direct opnemen. Investeren in energiebesparende 

maatregelen levert vaak een rendement op dat stukken hoger ligt dan de jaarlijkse rente op 

je spaarrekening. Maar, afhankelijk van je huidige rente, ook een hoger rendement dan een 

aflossing op je hypotheek. En met de maandelijkse besparing op je energierekening kun je 

de spaarpot weer aanvullen. Houdt wel rekening met het aanhouden van een buffer voor 

onverwachte uitgaven. Via het NIBUD kun je uitrekenen wat in jouw situatie een verstandige 

buffer is om aan te houden.

 Beleggingen

Het verduurzamen van je woning is een goed alternatief voor beleggen. In sommige gevallen 

kan het rendement op verduurzaming van je woning beter dan bijvoorbeeld beleggen in 

aandelen en obligaties. Daarnaast is het rendement op je investering aardig stabiel. De 

opbrengsten van bijvoorbeeld zonnepanelen zijn zeer goed te voorspellen. Iets wat bij 

Hoe kan je het verduurzamen van 
je woning financieren? 
Je hebt interesse om je woning duurzamer te maken en 
bent benieuwd hoe je dit kunt financieren. Welke opties 
zijn er?
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beleggingen vaak niet of minder het geval is. Daarnaast is het bij beleggen vaak verstandig om 

een minimale periode aan te houden, terwijl je bij een investering in duurzame maatregelen 

direct profiteert van lagere energielasten en een hogere woningwaarde. Bovendien weet je 

precies waar je vermogen terecht komt. 

 Hypotheek

In bepaalde gevallen is het aantrekkelijk om de maatregelen mee te financieren in de 

hypotheek. Je kan de maatregelen vaak meenemen in de hypotheek als je een nieuwe 

woning koopt. Maar het is ook interessant als je plannen hebt voor een andere verbouwing, 

bijvoorbeeld van je keuken of badkamer, en hier een nieuwe hypotheek voor gaat afsluiten. 

Door de extra hypotheekmogelijkheden voor verduurzaming hoeft een investering in 

bijvoorbeeld zonnepanelen niet te betekenen dat je minder kunt lenen voor financiering van je 

nieuwe keuken. Voor energiebesparende voorzieningen  bestaan onder voorwaarden namelijk 

extra financieringsmogelijkheden in de hypotheek. Daarnaast kan het bij grotere bedragen 

(vanaf ongeveer € 25.000,-) interessant zijn om voor alleen het verduurzamen van je woning 

een nieuwe hypotheek af te sluiten. Meestal is de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar, waardoor 

je maandlasten nog iets lager worden. Hierdoor zijn je hypotheeklasten (rente en aflossing) 

vaak lager dan je maandelijkse besparing op de energierekening en levert verduurzaming je 

dus direct geld op. Houd wel rekening met extra kosten die je maakt bij een nieuwe hypotheek, 

zoals advies- en afsluitkosten, notariskosten en wellicht kosten voor een taxatierapport. Een 

financieel adviseur bekijkt of dit in jouw geval een aantrekkelijke optie is.
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Heb je interesse om het verduurzamen van je woning te financieren vanuit je 

hypotheek? Maar weet je bij het afsluiten van je hypotheek nog niet exact welke 

energiebesparende maatregelen je wilt treffen? Of heb je het al druk genoeg en wil 

je eerst een tijdje ervaren hoe de nieuwe woning bevalt? Dan is het Rabo Groendepot 

een slimme optie. Het Rabo Groendepot is vergelijkbaar met een bouwdepot. Als 

je een Rabo Groendepot afsluit dan krijg je bovenop je hypotheek een bedrag (‘het 

Groendepot’) voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Tot 2 jaar na 

het afsluiten van je hypotheek kan je gebruik maken van dit Groendepot. Je betaalt 

geen hypotheekrente over het bedrag in het Groendepot, zolang je het geld nog niet 

hebt uitgegeven. En je kunt ook na het afsluiten van je hypotheek kiezen aan welke 

energiebesparende maatregelen je het bedrag uitgeeft. Besluit je het depot niet of niet 

helemaal te gebruiken? Dan is er niets aan de hand en vervalt na 2 jaar je Groendepot. 

Meer informatie lees je op www.rabobank.nl/duurzaamwonen.

Je woning verduurzamen met 
het Rabobank Groendepot.

Tip!
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 Energiebespaarlening

De energiebespaarlening is een fonds opgezet door de overheid, Rabobank en ASN bank. 

Via deze lening kun je tegen gunstige voorwaarden lenen om je woning te verduurzamen. 

Ook betaal je geen kosten voor het afsluiten van deze lening, en biedt ook dit fonds een 

aantrekkelijke rente die vergelijkbaar is met de hypotheekrente. De lening kent een kortere 

looptijd dan een hypotheek. Deze is 7, 10 of 15 jaar en afhankelijk van de hoogte van de lening. 

Hoe hoger de lening, hoe langer de periode van terugbetaling. De energiebespaarlening is niet 

gekoppeld aan je woning en wordt daarom geregistreerd bij het BKR. Wel is de rente over de 

energiebespaarlening ook fiscaal aftrekbaar.

De lening heeft goede voorwaarden (zoals boetevrij aflossen) en geldt voor bedragen van 

€2.500 tot €25.000. Bij een Nul op de Meter (NoM) renovatie kun je zelfs tot €50.000 lenen. 

Wil je de maatregelen nu treffen, maar heb je het geld (nu) niet? Dan kun je een lening 

afsluiten en deze vervroegd aflossen wanneer het uitkomt. Bijvoorbeeld uit je maandelijkse 

besparing op je energierekening. Woon je in een appartement en wil je met je VVE 

energiebesparende maatregelen treffen? Ook dan kun je, net als je buren, gebruik maken van 

de energiebespaarlening. Zo kunnen VVE’s die nog niet voldoende gespaard hebben ook alvast 

beginnen met verduurzamen.

        Meer informatie over de Energiebespaarlening? Kijk dan op:

       www.energiebespaarlening.nl

  Duurzaamheidslening

Sommige gemeenten bieden een duurzaamheidslening tegen een gunstiger tarief dan de 

energiebespaarlening. Hoewel de voorwaarden vergelijkbaar zijn, is de rente op deze lening 

in de meeste gevallen lager. Ook dit is een consumptieve lening en wordt geregistreerd bij het 

BKR.

        Benieuwd of jouw gemeente een duurzaamheidslening aanbiedt? Kijk dan op:

       www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening



8

Een combinatie van bovenstaande

Heb je onvoldoende eigen geld maar wil je niet de hele verbouwing extern financieren? Kijk dan 

wat je zelf wilt investeren en financier de rest. Dat scheelt in je maandlasten en zorgt dat je toch 

een goede buffer overhoudt. Weet je niet hoe hoog je buffer moet zijn, kijk dan op www.rabo-

bank.nl/particulieren/strakshebjehetnodig of begin met een eerste investering die uit je spaar-

geld kunt doen, en wacht met de volgende maatregel tot je ook je keuken gaat verbouwen en 

een hypotheek nodig hebt. Met onze HuisScan kun je zien welke maatregelen met jouw budget 

de beste optie zijn.

 Tip: Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Voor sommige energiebesparende maatregelen zijn er op dit moment landelijke of lokale 

subsidies. Dat maakt het nog interessanter om de woning te verduurzamen.

• Landelijke subsidies: voor sommige maatregelen gelden landelijke subsidies.

Voor warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels is er in 2018 

een aantrekkelijke subsidie.

• Zonnepanelen: Voor zonnepanelen zijn er momenteel helaas geen (landelijke) subsidies. 

Als particulier kun je nu wel de 21% BTW terugvragen.

• Isolatie: Voor isolatiemaatregelen zijn er momenteel geen landelijke subsidies, behalve 

voor VvE’s.

• Gemeentelijke subsidies: Naast de landelijke subsidies bieden sommige gemeenten ook 

subsidies aan om energiezuinig wonen te stimuleren. Op www.energiesubsidiewijzer.nl 

kan je dit makkelijk controleren voor jouw gemeente. Is jouw gemeente aangesloten bij 

het Regionaal Energieloket? Daar staan ook alle up-to-date subsidieregelingen.
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We gaan uit van een rijtjeswoning uit 1932 waar al een HR-ketel en dubbel glas aanwezig 

zijn. In de woning gaan we aan de slag met meerdere energiebesparende maatregelen: 

vloer- en spouwmuurisolatie, dakisolatie en een set van 8 zonnepanelen. De onderstaande 

rekenvoorbeelden zijn bedoeld om u een idee te geven wat u mogelijk zou kunnen besparen en 

wat een lening mogelijk kan kosten. Wat specifiek voor u de lasten en besparingen zullen zijn 

is afhankelijk van uw situatie. De uitgangspunten voor deze voorbeelden kunt u vinden op de 

pagina’s 21-22”

Rekenvoorbeeld

Type woning  Rijtjeswoning

Bouwjaar  1932

Bewoners  3

Oppervlakte  120 m2

Energielabel   F

Maatregelen    Investering 

      Vloerisolatie   € 2.100

      Spouwmuurisolatie  € 850

      Dakisolatie    € 5.000

      Zonnepanelen (8 stuks)  € 3.500

     € 11.450

Huidige energierekening (p.j.)

    Gasverbruik     Elektraverbruik
2.100 m3 (a €0,65/m3)   3.300 kWh (a €0,20/kWh

€ 1.365    € 660

€ 2.025

Nieuwe energierekening (p.j.)

    Gasverbruik     Elektraverbruik
1.100 m3 (a €0,65/m3)   1.300 kWh (a €0,20/kWh

€ 650 (-€ 715)    € 260 (-€ 400)               (- € 1.115)
€ 910
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Optie 1: Financieren met eigen geld

Je financiert de energiebesparende maatregelen met eigen spaargeld. In de grafiek hieronder 

zie je het verschil in woonlasten tussen wel en niet investeren in energiebesparende 

maatregelen. 

• De energiebesparende maatregelen zijn een eenmalige investering van €11.450. 

• De gemiddelde energielasten in het eerste jaar jaar dalen hierdoor van €169,- naar €76,- per 

maand. Een maandelijkse besparing van €93. 

• Het netto voordeel van de lagere woonlasten loopt in de eerste 10 jaar op tot en met 

€13.676, in 25 jaar loopt dit zelfs op tot €45.773. 

• De investering in de energiebesparende maatregelen levert een financieel rendement op 

van 6,03% per jaar. Dit financieel rendement is zo berekend dat het te vergelijken is met 

een jaarlijkse spaarrente.

€1.250

€1.125

€1.000

€875

€750

€973 €973

€169

€76

€93

Netto maandlasten hypotheek

Energielasten per maand

Besparing per maand
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Optie 2: Financieren via de hypotheek

Je financiert de energiebesparende maatregelen mee in je hypotheek. Daardoor neemt je 

maandelijkse hypotheeklast toe. In de grafiek hieronder zie je het verschil in woonlasten 

tussen investeren in energiebesparende maatregelen via de hypotheek en niet investeren in 

energiebesparende maatregelen. 

• De hypotheek wordt verhoogd met €11.450. Hierdoor stijgen de maandelijkse netto 

hypotheeklasten met €37 van €973 naar €1.010 (dit is indicatief). 

• De energielasten in het eerste jaar dalen hierdoor van €169,- naar €76,- per maand. Een 

maandelijkse besparing van €93. 

• Het voordeel van de lagere woonlasten (hypotheek + energie) loopt in de eerste 10 jaar op 

tot €8.937, in 25 jaar loopt dit op tot €32.540.

• Het netto voordeel ligt in dit scenario iets lager dan in het scenario waarin je met eigen geld 

investeert. Maar ook zonder zelf geld te hoeven te investeren levert het financieren via de 

hypotheek een aanzienlijk financieel voordeel. Je bespaart dus maandelijks, en kunt je 

spaargeld voor andere doeleinden gebruiken.

• Zelfs als de investering hoger wordt door extra kosten voor advies, afsluiten en notaris 

bespaar je direct op je energierekening.

€1.250

€1.125

€1.000

€875

€750

€973 €1.010

€169 €76

€93

Netto maandlasten hypotheek

Energielasten per maand

Besparing per maand

€56
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Optie 3: Financieren via de energiebespaarlening

Je financiert de energiebesparende maatregelen via de energiebespaarlening. De 

energiebespaarlening betaal je in een periode van 10 jaar af.  In de grafiek hieronder zie je het 

verschil in woonlasten tussen niks doen en het investeren in energiebesparende maatregelen 

via de energiebespaarlening. 

• Je sluit een energiebespaarlening af, waarbij je maandelijks een bedrag van €111 betaalt 

(rente + aflossing). 

• De energielasten in het eerste jaar dalen hierdoor per maand van €169,- naar €76,-. Een 

besparing van €93 per maand. 

• De kosten van de lening liggen dus iets hoger dan de besparing. Dit komt doordat de 

maatregelen afbetaald worden. Na 10 jaar zijn de maatregelen afbetaald en geniet je wel 

de volledige voordelen van de lagere rekening. 

• Het voordeel loopt in 25 jaar op tot een bedrag van €31.094, vergelijkbaar met het 

hypotheekscenario. 

• Mocht je tijdens de eerste 10 jaar het geld hebben, dan kan je de lening altijd eerder 

boetevrij aflossen. Zo kan je het voordeel verder verhogen. 

• Daarnaast is je woning waarschijnlijk ook in waarde gestegen, waar je bij tussentijdse 

verkoop direct van profiteert.

€1.250

€1.125

€1.000

€875

€750

€973 €1.010

€169
€111

Netto maandlasten hypotheek

Energielasten per maand

Netto maandlasten
energiebespaarlening

€76

€973
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Extra ruimte in de hypotheek
De gedachten van het vorige kabinet lijkt te zijn geweest dat de financiering geen 

barrière moet zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. De overheid heeft namelijk aan 

hypotheekverstrekkers de mogelijkheden gegeven om extra hypotheek te verstrekken voor 

energiebesparende maatregelen. Een uitleg van deze interessante regeling vind je hieronder. 

De hoogte van de hypotheek die je kan afsluiten wordt bepaald door je (gezamenlijke) inkomen 

en de getaxeerde marktwaarde van de woning. 

Taxatiewaarde

De hypotheek voor een nieuwe woning mag sinds 1 januari 2018 niet hoger zijn dan 100% van 

de getaxeerde marktwaarde van de woning (loan-to-value). 

Om de financiering van energiebesparende maatregelen gemakkelijker te maken, heeft 

de overheid extra ruimte in de hypotheek gecreëerd. Dit betekent dat de kosten voor 

energiebesparende maatregelen aanvullend mogen worden meegenomen tot een bepaald 

maximum. De redenen hiervoor zijn dat energielasten dalen en de woning in waarde stijgt 

door deze investering.  Bij de toetsing op de taxatiewaarde, bedraagt de maximale extra 

ruimte 6% bovenop de taxatiewaarde. De bank mag dan de kosten van de maatregelen 

tot 106% van de getaxeerde marktwaarde van de woning financieren voor zover dit past 

binnen de financieringslast op basis van het inkomen vermeerderd met de extra ruimte 

voor energiebesparende maatregelen. Normaal gesproken is dit 100%. Naast de extra 

financieringsruimte op de woningwaarde, bestaan ook nog twee mogelijkheden om op basis 

van inkomen extra te financieren voor energiebesparende maatregelen.

Inkomen 

Bij deze inkomenstoets (loan-to-income) kijkt de hypotheekverstrekker naar de verhouding 

tussen je (gezamenlijke) inkomen en de hypotheeklasten. Er wordt met de door het NIBUD 

jaarlijks vastgestelde normen gerekend. De maximale hypotheek is onder andere afhankelijk 

van de geldende rentestand en jouw (gezamenlijke) inkomen. 

Wist je dat..?
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• Alle energiebesparende maatregelen: Bij de inkomenstoets is er een extra 

financieringsruimte van €9.000 voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Dus 

kun je met je inkomen een maximale hypotheek van € 200.000 krijgen? Voor de investering 

in energiebesparende maatregelen kun je dit verhogen tot maximaal €209.000,- mits dit niet 

boven 106% van de getaxeerde marktwaarde van je woning uitkomt. Dit geldt natuurlijk 

alleen voor de kosten die je daadwerkelijk maakt voor energiebesparende maatregelen.

• Nul-op-de-meter: Wil je echt een grote stap zetten en de woning direct volledig nul-op-de-

meter of energieneutraal maken, dan kan je een bedrag tot wel €25.000 extra financieren. 

Dus was je maximale hypotheek op basis van je inkomen €200.000? Bij aankoop 

van een Nul-op-de-meter woning is dit €225.000. Het idee hiervan is dat bij normaal 

energieverbruik je geen energierekening hebt. De extra hypotheek vervangt hier dus 

eigenlijk je energierekening. Dit toon je aan met een berekening waaruit blijkt dat je EPC (bij 

nieuwbouw Energie Prestatie Coefficient) of EI (Energie Index bij bestaande woning) kleiner 

of gelijk aan 0 is en de woning afhankelijk van het type woning een bepaalde capaciteit 

voor duurzame energieopwekking bezit. Daarnaast is een energieprestatiegarantie voor 

minimaal 10 jaar vereist.

 Let op: Voorwaarde voor de extra financieringsruimte is dat je bruto 

jaarinkomen minimaal €33.000 bedraagt. Bovenstaande regelingen gelden ook 

voor de aankoop van nieuwbouwwoningen. 

Je kunt de financiering aanvragen bij een hypotheekadviseur.  De bank controleert of je het 

volledige extra hypotheekbedrag daadwerkelijk besteedt aan energiebesparende maatregelen. 

Daarom zet de bank dit extra bedrag in een bouwdepot, waaruit je eenvoudig de facturen 

van de installateur kunt betalen. De bank kan vragen om aankoopbewijzen waarmee je 

kunt aantonen de extra ruimte daadwerkelijk in energiebesparende maatregelen te hebben 

geïnvesteerd. Bij een aantal banken, waaronder de Rabobank, is het niet verplicht om vooraf te 

bepalen in welke specifieke energiebesparende maatregelen je investeert. Ook hoef je nog geen 

offertes van leveranciers te hebben voor maatregelen. Als je dus na een paar maanden liever 

gaat voor zonnepanelen in plaats van vloerisolatie, kan dit zonder gevolgen voor je hypotheek. 
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Rekenvoorbeeld 106% regeling
Stel je koopt een woning van €300.000. De taxatiewaarde van 

de nieuwe woning ligt ook op €300.000. Je mag sinds 1 januari 

2018 daarmee tot maximaal 100% van de woningwaarde lenen 

(€300.000). Je wilt graag de woning goed gaan isoleren en ook 

zonnepanelen aanschaffen. Deze maatregelen kosten in totaal 

€10.000.

Omdat je gaat investeren in energiebesparende maatregelen 

mag je nu maximaal tot 106% van de taxatiewaarde lenen. 

Oftewel: 106% van €300.000, is €318.000. Er is dus meer 

dan voldoende ruimte ontstaan in de hypotheek om deze 

energiebesparende maatregelen mee te financieren.

Omdat de kosten €10.000 zijn, wordt je maximale hypotheek in 

dit voorbeeld €310.000,-. 



16

Minimaliseer advies- en afsluitkosten hypotheek

Ga niet 3 keer naar de bank voor een hypotheek, maar regel alles in een keer. 

Combineer verduurzaming bijvoorbeeld met een verbouwing. Of denk aan 

energiebesparende maatregelen bij aankoop van een nieuwe woning. Dat bespaart 

advies- en afsluitkosten. Een groendepot bij de Rabobank kent een looptijd van 2 jaar. 

Je hebt dus na verhuizing ruim de tijd om de energiebesparende maatregelen uit te 

voeren. 

Gebruik je bespaarde euro’s slim

Heb je de maatregel uitgevoerd en merk je dat je iedere maand iets meer overhoudt? 

Gebruik dit geld om te sparen voor een volgende maatregel. Of ga sparen of beleggen 

voor een ander doel. 

Stem je besparing en looptijd af

Bij de energiebespaarlening en duurzaamheidslening kun je bij bedragen van 

€15.000 zelf kiezen tussen een looptijd van 10 of 15 jaar. Bij een hypotheek bepaal je 

de looptijd in overleg met je adviseur. Het kan verstandig zijn om het bedrag dat je 

maandelijks bespaart gelijk te stellen aan het bedrag dat je maandelijks betaalt voor 

de lening. Zo heb je je financiering sneller afgelost en weet je precies wanneer je de 

investering hebt terugverdiend.

Tips voor de financiering
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Denk altijd na over verduurzaming als je een 
woning koopt of verbouwt

Grote kans dat je gaat klussen of verbouwen aan de nieuwe woning. Een ideaal 

moment om direct de energiebesparende maatregelen te laten installeren. Zo 

beperk je de overlast tot een minimum en geniet je direct van de maatregelen als je 

de woning in trekt. Daarnaast zit je nu bij de bank om over financiering te praten en 

wordt er een taxatierapport opgesteld.  Ook al weet je nog niet exact hoe hoog de 

energierekening van je nieuwe woning is, je kunt met een groendepot tot 2 jaar na 

afsluiten van de hypotheek energiebesparende maatregelen nemen. Dus ook qua 

financiering is het een ideaal moment. 

Laat de te treffen maatregelen meenemen in het 
taxatierapport

Omdat je hypotheek niet hoger mag zijn dan de getaxeerde marktwaarde, is 

het handig om de energiebesparende maatregelen gelijk mee te nemen in het 

taxatierapport. Vraag de taxateur de te treffen energiebesparende maatregelen 

direct mee te nemen in het taxatierapport. Deze maatregelen hebben een sterk 

waardeverhogend karakter. De stelregel is dat 70% van de investering direct aan de 

waarde van de woning kan worden toegevoegd. Soms zelfs 100% als het gaat om 

maatregelen die de woning voorbereiden op een gasloze toekomst. Hierdoor zie je 

gelijk wat het effect is van je investering op de woningwaarde. En kun je preciezer 

berekenen wanneer je je investering terugverdiend.
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Aflossen bij verkoop

Als je een extra hypotheek neemt wordt deze bij verkoop van de woning altijd 

afgelost. Dit geldt niet bij een energiebespaarlening of duurzaamheidslening. Je 

kan deze leningen wel vervroegd aflossen zonder boeteclausule. Dit is bijvoorbeeld 

handig als je de woning verkoopt. 

Belastingvoordeel

Bij zowel de hypotheek als de energiebespaarlening en duurzaamheidslening 

profiteer je van fiscaal voordeel in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Dit 

belastingvoordeel zorgt ervoor dat je netto maandlasten lager worden. 

Neem bij aankoop een hogere inschrijving op je 
hypotheekakte

Misschien is het bij afsluiten van je hypotheek nog niet aantrekkelijk om 

energiebesparende maatregelen te treffen. Of wil je eerst afwachten hoe comfortabel 

je woning al is. Dan kan het wel handig zijn om een hoger bedrag dan je nieuwe 

hypotheeksom op te nemen in je hypotheekakte. Dit kan zonder extra kosten. Als 

je dan na een paar jaar besluit met een nieuwe hypotheek energiebesparende 

maatregelen te treffen, kan dit zonder de kosten van een nieuwe hypotheekakte. Wel 

moet je rekening houden met nieuwe advies- en afsluitkosten.
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Wil jij weten welke energiebesparende maatregelen 
interessant zijn voor jouw woning? 

Doe de gratis HuisScan op www.GreenHome.nl. Vanaf daar 
kan je je verder verdiepen in de verschillende duurzame 
maatregelen.

 

Meer weten over het meefinancieren van duurzame maatregelen in de hypotheek?

 Of wil je weten of verduurzaming past in jouw financiële plaatje? Kijk dan op de website van 

onze partner Rabobank (www.rabobank.nl/duurzaamwonen). 

Meer weten over de energiebespaarlening of de duurzaamheidslening?

Kijk dan op de websites www.energiebespaarlening.nl en www.svn.nl/particulieren/lening/

duurzaamheidslening. 

Advies

Twijfel je over welke financieringsvorm het beste past bij je persoonlijke situatie? Ga dan in 

gesprek met een financieel adviseur. Bij de Rabobank kennen de medewerkers de verschillende 

mogelijkheden en kunnen ze je adviseren welke (combinatie) het meest interessant is.

Aan de slag!
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In de aankomende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad flink aangepakt moeten 

worden om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. In 2050 moet onze volledige 

maatschappij klimaatneutraal zijn. Veel Nederlandse gemeenten hebben deze ambitie al 

naar voren gehaald en willen versneld naar een duurzame energievoorziening. Een ding 

staat vast: de gaskraan gaat (op termijn) dicht en we zullen woningen op een alternatieve 

en duurzame wijze moeten gaan verwarmen.  

Dat betekent dat er veel werk aan de winkel is. De Rabobank en GreenHome hebben de handen 

daarom ineengeslagen om woningeigenaren te helpen in hun oriëntatie naar een duurzame 

woning. GreenHome is een online platform voor duurzaam wonen. GreenHome helpt jou als 

woningeigenaar bij het vinden van de juiste energiebesparende maatregelen voor je woning. 

Via de gratis HuisScan zie je snel wat voor jouw woning de meest interessante maatregelen 

zijn voor duurzaam wonen. Ook kan je direct en vrijblijvend offertes opvragen bij betrouwbare 

bedrijven bij jou in de buurt.  

Achtergrond

www.GreenHome.nl



21

Bijlage
Aannames rekenvoorbeelden

Gemiddeld belastingtarief     36,55%

Hypotheekrente      2,6%

Looptijd hypotheek     30

Maximale rente EBL     2,5%

Looptijd lening EBL      10

Jaarlijkse kostenstijging gasprijs (incl. inflatie)  4%

Jaarlijkse kostenstijging elektra prijs (incl. inflatie)  2%

Rekenvoorbeelden

Uitleg over de calculatie van de maandelijkse besparings op je energierekening.

In alle 3 de rekenvoorbeelden laten we zien wat het effect is van investeren in 

energiebesparende maatregelen op je maandelijkse energierekening in jaar 1. Dat zie je terug in 

de 3 grafiekjes die laten zien wat je maandelijkse energielasten zijn bij wel/niet investeren. 

In de tekst laten we je echter ook zien wat de besparingen zijn die je over 10 of 25 jaar behaalt. 

Om dit op een nette manier te doen, gaan we daarbij uit van de aannames in bovenstaande 

tabel. Hieronder een korte toelichting/extra uitleg over de rekenmethodiek en een aantal van 

de gehanteerde aannames.

Prijsstijgingen elektriciteit en gas

In onze berekeningen gaan we uit van een jaarlijkse stijging van de gasprijs van 4% (incl. 

inflatie) en 2% (incl. inflatie) van de elektriciteitsprijs. Dit zijn relatief conservatieve aannames. 

We houden de prijzen uiteraard scherp in de gaten en passen de verwachte rendementen en 

aannames aan indien nodig.  

(Hypotheek)renteaftrek meenemen

Als je jouw hypotheek verhoogd om energiebesparende maatregelen te treffen ‘profiteer’ je ook 

De rentepercentages die hier zijn vermeld zijn geen actuele tarieven. De actuele tarieven 
kunt u vinden op de sites van de verschillende hypotheekaanbieders.
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van extra hypotheekrenteaftrek. Uitgaande van een annuïtaire hypotheek betekent dit dat ieder 

jaar het bedrag aan rente wat afneemt en het bedrag aan aflossing wat toeneemt. Dat betekent 

automatisch dat je fiscale renteaftrek gaandeweg afneemt. In het bepalen van de daling van 

je woonlasten (door een lagere energierekening) houden we dus ook met dit soort factoren 

rekening. Ditzelfde principe geldt voor de energiebespaarlening. Ook voor dat rekenvoorbeeld 

houden we dus rekening met de extra renteaftrek ‘inkomsten’ die je behaalt doordat je de rente 

over de lening van je belastbaar inkomen kunt aftrekken. 

Vervangingskosten meenemen

Ga je zonnepanelen kopen? Dan is de kans groter dat je tijdens de levensduur van de panelen 

de omvormer een keer moet vervangen. Ook dit soort kosten nemen we mee in het berekenen 

van de totale kostenbesparing die je met duurzame maatregelen behaald over een periode van 

25 jaar.  

Berekenen van het financiële rendement

Voor het berekenen van het financiële rendement gebruiken we de Standaard Rekenmethode 

Rendementen van Milieu Centraal als uitgangspunt. 

[jaarlijks rendement] = ( (totale opbrengst – totale uitgaven) / aanschafkosten) (tot de macht (1 / 

looptijd)) -1

Disclaimer

Ondanks dat GreenHome en Rabobank veel zorg besteden aan de inhoud van dit Ebook 

en de daarin opgenomen gegevens, kunnen GreenHome en Rabobank niet instaan voor 

de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens in dit Ebook. 

GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte 

schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit 

Ebook. Tevens kunnen uit dit Ebook geen rechten worden ontleend.


