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Vraag en antwoorden 
1. 34 miljard is prijspeil 2020. Wat is de huidige waarde hiervan gezien prijsstijgingen en 

inflatie? De energieprijzen zijn gestegen, maar de kosten ook. 

Antwoord: Daar heeft geen indexatie op plaatsgevonden. Inderdaad zijn beide componenten 
gestegen. Misschien goed om te vermelden is dat de energieprijzen, dan wel de besparing daarop 
geen onderdeel zijn van onze berekening. Dat hebben we er bewust buiten gelaten. 

2. In hoeverre is er ook een optie aanwezig zonder de aparte stichting? Dit lijkt best complex om 
te realiseren. Ook qua kosten mogelijk best wat administratieve kosten. Kan dit niet 
simpeler?  

Antwoord: De complexiteit proberen we weg te nemen met onder andere een modelakte voor deze 
stichtingen. Een structuur opzetten met een financiering dat gebouw gebonden is i.p.v. op de 
eigenaar als rechtspersoon is per definitie niet eenvoudig. Met een structuur die lijkt op dat van de 
VVE, dat zich al meermaals bewezen heeft, denken wij dat dit wel goed mogelijk is. Naast de 
financiering is het sparen natuurlijk ook een belangrijk component, waarbij je opzoek bent naar een 
manier om ook huurders (gebruikers) hier verplicht in te betrekken. Bij andersoortige structuren, zoals 
bijvoorbeeld een landelijk fonds, zijn ook kosten gemoeid, waarop de gebouweigenaar geen invloed 
heeft. Uiteindelijk zullen ook die kosten worden doorbelast aan de gebouweigenaren. Bij de stichting 
heeft de gebouweigenaar zelf de controle over die relatief beperkte kosten. 

3. Vanaf 2023 is voor grotere organisaties de ESG (Environmental, Social en Governance) 
verplicht. Hoe kan op het klimaatvlak (environmental) gekoppeld worden aan de ESG? 

Antwoord: Zoals wij dit zien is deze al gekoppeld; environmental gaat ook om de gebouwde 
omgeving. 

4. De optie om het op een andere wijze te regelen, zal mogelijk voor hele grote gebouwen een 
optie zijn, maar ik vraag mij af of dit ook voor MKB/SME een optie zal zijn. Dit ook gezien de 
aantallen van de gebouwen. Dus kan je een pot creëren zonder een stichting? 

Antwoord: Nee, de kern is dat ieder gebouw groter dan 250 m2 een eigen stichting heeft. Op grond 
van dwingende EU-regelgeving is er geen andere optie dan het gebouw te verduurzamen. Wanneer 
dit is bereikt zal de stichting worden ontbonden. 

5. Wat gebeurt er met de inleg van de huurder bij vertrek? 
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Antwoord: Per gebouw zullen verhuurder en huurder afspraken maken, welke bijdragen door 
verhuurder en/of huurder jaarlijks voor de reservering bij de stichting zullen plaatsvinden. De jaarlijkse 
reservering blijft bij wisselingen van huurders of eigenaren in de stichting. Daar staat tegenover dat 
dit ook is gebeurd bij het gebouw waar deze huurder naar toe verhuist. Ook als deze huurder verhuist 
naar een pand waar hij eigenaar van is/wordt, zit daar al een spaarpot aan gekoppeld die is gevuld. 

6. Als je een grote vastgoedportefeuille hebt, betwijfel ik of de fiscale voordelen opwegen tegen 
de kosten van het dood kapitaal dat binnen alle stichtingen ligt. 

Antwoord: Het fiscale voordeel zal worden gerealiseerd per bedrijfsmiddel/gebouw. De 
gebouweigenaar kan er ook voor kiezen om snel te verduurzamen, al dan niet door financiering aan 
te trekken. In dat geval zal van dood kapitaal geen sprake zijn, dit is dus een incentive om sneller tot 
verduurzaming over te gaan.  

7. Een stichting, zeker met de controle die wordt voorgesteld en de voorgestelde fiscale 
voordeelregelingen, lijkt me voor een klein gebouw erg duur in verhouding tot de jaarlijkse 
gestorte gelden in het reservefonds. Is dit in balans?  

Antwoord: Door de beperkte rol van de stichting als bewaarder van de gelden zullen de jaarlijkse 
instandhoudingskosten van de stichting minimaal zijn. Daarnaast worden er modelovereenkomsten 
verstrekt. Bovendien is er in het wetsvoorstel een ondergrens opgenomen van 250 m2, zodat niet 
voor elk gebouw een stichting dient te worden opgericht. 

8. Hoe werkt de stichting als de eigenaar een buitenlands vastgoedfonds is met meerdere 
(particuliere) deelnemers? 

Antwoord: Voor hen geldt dezelfde regeling, zij zullen zich hieraan moeten conformeren. Veelal zal 
een buitenlands vastgoedfonds de eigendom van het vastgoed in juridische zin houden via een 
bewaarder. Logisch lijkt dat de bewaarder van het fonds de verplichting tot reservering in de stichting 
heeft en tevens bestuurder wordt. 

9. Het is nog niet helemaal scherp wat precies het wetsvoorstel is? Het initiatief is begrijpelijk 
en de gewenste uitkomst ook. Maar wat vraagt het initiatief van het Kabinet? Is dat dat een 
Duurzaamheidslening per 1-1-26 verplicht wordt voor alle utiliteitsgebouwen groter dan 
250m2?   

Antwoord: Doel van wetsvoorstel: de verplichting tot het oprichten van een stichting ten behoeve van 
de verduurzaming van het desbetreffende gebouw, waarin zowel huurder als eigenaar 
(spaar)verplichtingen hebben + mogelijkheid tot het aangaan van (gebouwgebonden) financiering. 
Door gelden te reserveren in een stichting wordt een spaarpot opgebouwd voor de verduurzaming 
van het gebouw buiten de risicosfeer van de onderneming van de gebouweigenaar. Zie ook het 
antwoord bij vraag 18. 

10. Is er nagedacht over de rol van de vastgoedbeheerder die optreedt namens de eigenaar? 

Antwoord: De beheerders hebben in het wetsvoorstel niet direct een rol. Je kan je natuurlijk 
voorstellen dat de eigenaar een deel van het werk uitbesteedt aan de beheerder. Denk bijvoorbeeld 
aan het overleg met de huurders. 

11. Hoe borg je dat de opbrengsten van de energiebesparing ook evenredig terugvloeien naar 
eigenaar/huurder? 

Antwoord: In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gebouweigenaar en huurder in de 
huurovereenkomst afspraken maken over de split-incentive. Bij bestaande huurovereenkomsten 
wordt de gebouweigenaar gerechtigd de huurprijs te verhogen tot maximaal het bedrag aan 
besparing op de energielasten die volgt uit het DMJOP/renovatiepaspoort. 
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12. Als woningcorporatie kan het zijn dat je beperkt bent/ of gebonden bent met het verhogen 
van huur bij verduurzamingsmaatregelen. Hoe zit de incentive erin voor deze groep 
huurders? 

Antwoord: Het wetsvoorstel ziet niet op woningen, maar wel op maatschappelijk vastgoed, zoals 
bijvoorbeeld scholen en overheidsgebouwen. Voor woningcorporaties zal alleen voor dat soort 
maatschappelijke gebouwen het wetsvoorstel werking hebben, waarbij geen sprake is van 
gereguleerde huurprijzen voor woningen. 

13. Wie wordt er uiteindelijk eigenaar van de verduurzamingsmaatregelen op het moment dat 
deze gefinancierd worden vanuit de stichting? 

Antwoord: De eigenaar van de verduurzamingsmaatregelen is gelijk aan de eigenaar van het 
gebouw (en tevens bestuurder stichting). 

14. Is er in het voorstel ook een controle slag voor de kwaliteit van de routekaart/ duurzaam 
MJOP/ renovatie paspoort? Wie bepaald of de lat hoog genoeg is en of de maatregelen 
voldoende zijn?  

Antwoord: De DMJOP sluit aan bij het renovatiepaspoort uit de EPBD IV richtlijn, op grond waarvan 
het renovatiepaspoort wordt opgesteld door een gekwalificeerde en gecertificeerde expert.  
 
Bij verkoop van het pand zal er door de eigenaar inzicht moeten worden gegeven in de 
oprichtingsakte van de stichting, het verduurzamingsrapport van het gebouw en het opgebouwde 
vermogen in de stichting. Zowel banken als notarissen hebben hier een belangrijke rol in. 
Steekproefsgewijs kan het bevoegd gezag controles uitoefenen en handhaven. 

15. Wat doe je als je als huurder sneller wilt dan de verhuurder bereid is te gaan? 

Antwoord: Als eerste focus je dan op de m2 die je huurt en zorgt dat deze zo duurzaam mogelijk is. 
Aan de andere kant is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de eigenaar. Samen, eventueel 
met andere huurders en de eigenaar zijn er wellicht mogelijkheden om de datum voor 
verduurzaming van het pand naar voren te trekken. Alleen de gebouweigenaar heeft 
beslissingsbevoegdheid over de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. 

16. Hoe voorkom je vertraging in het doen van investeringen, omdat de stichting over 
onvoldoende financiële middelen beschikt in de eerste jaren? 

Antwoord: Naast het sparen van de verplichte jaarlijkse reservering, kan de stichting er ook voor 
kiezen om externe financiering aan te trekken en daarmee de verduurzaming van het pand te 
versnellen. De jaarlijkse reservering kan dan worden aangewend voor de betaling van rente en 
aflossing. 

Daarnaast zullen ook andere factoren voor een eigenaar van belang zijn om mee te wegen. 
Bijvoorbeeld wat is de huidige leeftijd van mijn installaties, hoe staat mijn gebouw ervoor ten 
opzichte van anderen in het gebied, ed. 

17. Waarom is er een wetsvoorstel nodig voor dit plan? 

Antwoord: De gebouweigenaar en huurder hebben tot op heden op vrijwillige basis kunnen 
verduurzamen. In veel gevallen gebeurt dit niet. Niet voor niets heeft de EU aanvullende 
verplichtingen opgelegd om tot emissievrije gebouwen te komen in 2050. Het wetsvoorstel zorgt 
ervoor dat de huurder en verhuurder met elkaar in overleg moeten over de verduurzaming van het 
gebouw. De vrijblijvendheid die er tot op heden is, verdwijnt. Het voordeel van een wet is dat 
handhaving door de overheid kan plaatsvinden. Tevens biedt wetgeving duidelijkheid en dienen 
andere stakeholders zoals banken, notarissen en accountants hierop toe te zien. 
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18. De target is 2040 i.p.v. 2050? Dit is super, maar met welke redenatie? 

Antwoord: Het spaarconstruct gaat uit van 2050, aansluitend bij de wettelijke eisen. DGBC hanteert 
het ambitieniveau Paris Proof voor 2040. In de presentatie stond dit niet goed. 

19. Is er oog voor de kwaliteitsborging in de uitvoering van de verduurzaming? Dus vragen naar 
vakmanschap van de bedrijven en uitvoerende medewerkers etc.  
 
Antwoord: De stichting dient naast het opstellen van het DMJOP ook toe te zien op de uitvoering 
van de verduurzamingsmaatregelen conform het DMJOP. Eventuele huurders kunnen daardoor 
voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden daarover advies uitbrengen, mede over de 
partij die de werkzaamheden uitvoert. 
 

20. Hoe nemen we mee dat het onderhoud en beheer nu vaak inspanningsgericht plaatsvindt en 
dat we voor dit soort constructen naar output gestuurde overeenkomsten moeten komen? Is 
niet alleen een contractvraagstuk, vooral ook een organisatievraagstuk. 

Antwoord: De vraag op welke wijze het onderhoud en beheer moet plaatsvinden is uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Echter door de toepassing van het spaarconstruct komt hier 
een dimensie bij omdat het uitgangspunt uiteindelijk het DMJOP, dat tot stand komt na het vragen 
van advies van de huurders, is die binnen een bepaalde tijdsperiode gerealiseerd moet zijn.  

 


