
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 in de Tweede Kamer 

– Amendement Ronnes ook aangenomen 



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 



En….. De juiste prioriteiten stellen!!  



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! 

 



 LENEN 

• Energiebespaarlening NEF: 

– lage rente: 7 jr: 2,2%, 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. 

 



Vragen en informatie…….. 


