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Geachte leden Commissie Binnenlandse Zaken, 

 

 

 
 

Sinds 1 april is de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van een 

hypotheek zonder advies voor het verduurzamen van woningen vervallen. Het Kabinet 

heeft deze maatregel genomen om drempels voor het verduurzamen van de eigen 

woning weg te nemen. De praktijk wijst echter uit dat nog weinig aanbieders gebruik 

maken van deze mogelijkheid en ook voor de toekomst terughoudend lijken. Dit komt 

vooral door de eis dat de aanvullende hypotheek voor het verduurzamen van de 

woning binnen vijf jaar na het sluiten van de al aanwezige hypotheek moet worden 

afgesloten, waardoor de doelgroep aanzienlijk beperkt wordt.  

Veel huiseigenaren willen hun woning verduurzamen, maar er leven veel vragen, zo 

weet men niet wat verstandige stappen zijn, wanneer de maatregelen het beste 

genomen kunnen worden, hoe het te financieren en wie die maatregelen kan uitvoeren. 

Deze drempels moeten worden weggenomen.  

Huiseigenaren die zelf in actie komen om hun woning te verduurzamen moeten zoveel 

mogelijk ondersteund worden en financiële belemmeringen moeten weggenomen 

worden. Advieskosten kunnen een belemmering vormen, omdat deze relatief hoog zijn 

ten opzichte van het benodigde bedrag voor het verduurzamen van de woning. Maar 

door als eis op te nemen voor het vervallen van de kennis- en ervaringstoets dat de 

aanwezige hypotheek uiterlijk 5 jaar geleden is afgesloten, wordt de doelgroep onnodig 

beperkt. Veel huiseigenaren, die hun hypotheek langer dan 5 jaar geleden hebben 

afgesloten, hebben door recente waardestijgingen van hun woning een forse 

overwaarde opgebouwd. Bovendien wordt in alle gevallen door de geldverstrekker nog 

getoetst of de hypotheek verantwoord is. Omdat de kredietwaardigheid toch getoetst 

wordt, vindt de vereniging de beperking van 5 jaar overbodig. 
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De vereniging verwacht dat het vergroten van de doelgroep er bij aanbieders voor zal 

zorgen dat de execution only mogelijkheid eerder wordt aangeboden. Omdat het 

inrichten van een execution only proces kostbaar is, moet er voldoende marktpotentie 

zijn. Juist voor een eenvoudige verhoging voor verduurzamen of verbouwen, die 

doorgaans bij de reeds bestaande geldverstrekker wordt afgesloten, kan execution 

only een goed alternatief zijn, maar moet dan wel voor een brede doelgroep ter 

beschikking worden gesteld.   

Het Kabinet zegt de drempels voor huiseigenaren, die willen verduurzamen weg te 

willen nemen, maar werpt echter per 1 juli ook een nieuwe drempel op voor het 

afsluiten van een aanvullende hypotheek. Op dit moment kunnen huiseigenaren vaak 

een modelmatig taxatierapport of de WOZ beschikking van hun woning gebruiken om 

de waarde van hun woning aan te tonen bij het aanvragen van een aanvullende 

hypotheek. Vanwege Europese regelgeving (EBA) moeten huiseigenaren vanaf 1 juli in 

principe een volledig taxatierapport aanleveren. Hierdoor krijgen ze weer met een 

nieuwe kostenpost en drempel van ruim €600-€700 te maken. Per 1 juli wordt 

waarschijnlijk een hybride taxatie (combinatie van modelmatige en fysieke taxatie) 

geïntroduceerd, waardoor de kosten lager uit kunnen vallen. Hierover is op dit moment 

nog veel onduidelijk. In een brief aan minister Ollongren heeft Vereniging Eigen Huis 

haar zorgen al geuit over de voortgang van de ontwikkeling van hybride taxaties. Door 

deze Europese wetgeving wordt het effect van het vervallen van de kennis- en 

ervaringstoets weer grotendeels teniet gedaan.  

Vereniging Eigen Huis roept u de commissie BZK op er bij de minister op aan te 

dringen om drempels voor huiseigenaren, die willen verduurzamen, daadwerkelijk te 

slechten. In dat kader zou de termijn van 5 jaar, die gekoppeld is aan het schrappen 

van de kennis- en ervaringstoets, moeten vervallen. Als dit niet gebeurt zal deze 

maatregel in de praktijk een wassen neus blijken te zijn. Bovendien dient onderzocht te 

worden welke mogelijkheden er zijn om de taxatiekosten voor de financiering van het 

verduurzamen van de woning  zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door gebruik te 

maken van taxaties die zoveel mogelijk zijn gebaseerd op modelmatige waarderingen. 

Op deze manier wordt voor alle huiseigenaren de drempel verlaagd om de woning te 

verduurzamen en is de doelgroep voor aanbieders groter, waardoor de kans op een 

succesvolle introductie aanzienlijk toeneemt.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 
 
 

 
 
 
Karsten Klein  
Directeur Belangenbehartiging  


