
Besparing

Bied een fiscaal voordeel bij 
het besparen op energie



•  Regel voor koopwoningen een 
evenwichtig pakket met een verant-
woorde energieprestatie-eis (zoals 
voor  huurwoningen en commercieel 
vastgoed*) en een fiscaal voordeel 
(met differentiatie in WOZ-waar-
de c.q. overdrachtsbelasting) als 
stimulering.

•  Investeer in een grootschalige  
energiezuinige renovatie van alle 
8.000 schoolgebouwen.

•  Stimuleer volop het aanbieden van 
woningabonnementen voor bespa-
ren. Dat gebruik kan nog makkelijker 
als het abonnement aan de woning 
gekoppeld kan worden en aflossing 
via de energierekening loopt.

 

•  Maak gebouwgebonden financiering 
mogelijk waarbij eigenaren via hun 
energieleverancier investeringen in 
besparing aflossen via de energie-
rekening.  

•  Zorg dat Europese regels** die hier-
voor in de weg staan snel worden 
opgeruimd.

•  Maak het mogelijk dat aflossing van 
investeringen in besparing via de 
energierekening kan lopen. Verruim 
hiervoor de Wet Financieel Toezicht 
en bijbehorende AFM-regels.

•  Zorg dat in doelen, regels en reken-
methoden maatregelen worden af-
gerekend op besparing van primair 
energiegebruik. 

Wat moet er gebeuren?

Besparing

www.energie-nederland.nl

Maak gebouw- 
gebonden  

financiering mogelijk

* Voor huurwoningen en commercieel vastgoed wordt een energielabel met C verplicht 
**Betreft twee richtlijnen inzake kredietovereenkomsten, te weten:
richtlijn 2008/48/EG (art 14), resp. richtlijn 2014/17/EU (art 14)

Bied een fiscaal voordeel 
bij het besparen op energie
Met het Energieakkoord zijn veel acties in gang gezet om tot meer be-
sparing in de gebouwde omgeving te komen. De aanpak is daarbij vooral 
gebaseerd op voorlichten, ontzorgen en stimuleren. Ondanks het brede 
aanbod van deze diensten komt de vraag naar besparingsproducten en 
-maatregelen in woningen maar moeizaam op gang. Aanbieders kunnen 
veel, maar de sleutel en het besluit ligt uiteindelijk bij de eigenaar. 
 
Nu de besparingsopgave voor de transitie toeneemt wordt het tijd de 
vraag beter te stimuleren. Er zijn al lange tijd energieprestatienormen 
voor nieuwbouwwoningen. Die komen er ook voor huurwoningen en 
commercieel vastgoed, maar voor bestaande koopwoningen nog niet. 
Ook hier kunnen eisen helpen om dit deel van de markt in beweging te 
brengen. Daarbij is wel een goede en evenwichtige benadering van belang 
in verband met de verkoopwaarde van woningen en draagvlak onder ei-
genaren. Een pakket met verantwoord oplopende eisen ondersteund met 
een financieel stimuleringsprogramma. Daarmee kunnen grote stappen 
worden gezet. 
 


