
 

 

Memo 
 
 
Postregistratienummer:  2011i02219 
Aan:     leden commissie Ruimte 
CC:      
Van:     Gerda  van der Meij 
Datum:    30 november 2011 
Betreft:    beantwoording vragen BBL 
 
 

 
Bij de behandeling van het agendapunt rond de duurzaamheidlening tijdens uw vergadering 
op 29 november 2011 zijn door de fractie van BBL enkele aanvullende vragen gesteld. In dit 
memo ga ik in op de vragen en wordt nog meer achtergrondinformatie verstrekt over de 
werking van de lening: 
 
Wat gaat het de gemeente nu werkelijk kosten (dus: wat zijn de totale kosten voor de 
gemeente, inclusief wanbetalersrisico?) De €300.000,- levert de gemeente geen rente meer 
op, hoeveel scheelt dat? 
 
Antwoord: 
Zoals in de door de raad vastgestelde kadernota 2012 al staat opgenomen bedragen de 
rentelasten voor het jaar 2012 € 4.500.-, voor het jaar 2013 € 9.000,- en vanaf 2014 € 
13.500,- . De leningen worden door de Svn voor rekening en risico van de gemeente 
verstrekt. Uit informatie bij de Svn blijkt, dat het aantal wanbetalingen over alle door de Svn 
namens de gemeenten of corporaties verstrekte leningen (dit zijn: de duurzaamheidlening; 
starterslening, stimuleringslening en de corporatie starterslening) in de afgelopen jaren ca. 
1% bedraagt (waarbij door de medewerker van de Svn wel wordt aangetekend, dat ‘in het 
verleden behaalde resultaten vanzelfsprekend geen garantie voor de toekomst biedt). Op 
basis van deze informatie kan gesteld worden, dat bij de maximale volstorting (dus bij het 
beschikbaar stellen van de totale lening van € 300.000,-) het risico van wanbetaling voor de 
gemeente  € 3000,- bedraagt (wellicht zal het percentage wanbetalers wat kunnen stijgen op 
basis van de huidige economische ontwikkelingen, maar dat blijft koffiedikkijken. Volgens de 
medewerker van de Svn neemt het aantal wanbetalers wel iets toe, maar niet schrikbarend 
naar bijv. 10 of 20%).  
 
 
Onderstaand geven wij u nadere informatie ter verduidelijking van regeling (bron: website van de 
Svn (www.svn.nl) 

De spelregels van de Duurzaamheidslening  
•  De eerste 3 jaar is de lening aflossingsvrij. De eigenaar betaalt 

 alleen rente en heeft dan wel het voordeel van lagere energielasten als gevolg van 
de uitgevoerde energiebeperkende maatregelen.  

•  Na de eerste 3 jaar gaat de eigenaar rente en aflossing betalen.  
•  De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen 

 van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen.  
•  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.  
•  De rente is gebaseerd op het door de Svn gehanteerde 10 of 15 jaar vaste 

rentetarief (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting  
 van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. 

 



 

 

Hier vindt u de toetsrente voor de berekeningen van de door de Svn namens gemeenten 

of corporaties verstrekte leningen. De Svn hanteren de toetsrente op de datum van 

binnenkomst van de aanvraag. 

Datum 5-jaars 10-jaars 15-jaars 

Per 28 november 2011 4,2% 4,9% 5,5% 

Per 21 november 2011 4,2% 4,9% 5,5% 

Per 14 november 2011 4,0% 4,7% 5,3% 

Per 07 oktober 2011 4,1% 4,8% 5,4% 

Per 31 oktober 2011 4,1% 4,8% 5,4% 

  De Duurzaamheidslening 

Voor de berekening van de Duurzaamheidslening hanteert de Svn voor bedragen tot € 

7.500,- de 10-jaars rente. Voor bedragen boven € 7.500,- tot € 15.000,- geldt de 15-

jaars rente. 
 

De spelregels van de Duurzaamheidslening  

•  De eerste 3 jaar is de lening aflossingsvrij. De eigenaar betaalt  alleen rente.  
•  Na de eerste 3 jaar gaat de eigenaar rente en aflossing betalen.  
•  De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen 

 van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen.  
•  De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.  
•  De rente is gebaseerd op het door de Svn gehanteerde 10 of 15 jaar vaste 

rentetarief 
 (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting  van 3%. De rente 
staat gedurende de gehele looptijd vast. 

 
Hoe wordt de Duurzaamheidslening aangevraagd?  
 

• De aanvrager vraagt de gemeente of hij/zij voor de lening in aanmerking komt. Dit 
wordt bepaald aan de hand van de verordening die de gemeente heeft opgesteld.  

• De gemeente overhandigt de aanvrager het aanvraagformulier Duurzaamheidslening 
en de toewijzingsbrief. In de toewijzingsbrief wordt het voorbehoud van een positieve 
krediettoets opgenomen. 
Van de toewijzingsbrief stuurt de gemeente een afschrift naar de Svn 

• De aanvrager stuurt het aanvraagformulier, met de benodigde bijlagen naar ons.  
• De Svn voeren een krediettoets uit (BKR-toetsing en toetsing inkomen in relatie tot 

terugbetalingsmogelijkheden).  
• Bij positieve toetsing sturen wij een offerte naar de aanvrager. Uw gemeente 

ontvangt hiervan een afschrift. Bij negatieve toetsing  sturen wij een negatief advies 
naar uw gemeente. De gemeente stuurt een afwijzingsbrief naar de aanvrager. De 
brief vermeldt dat de toewijzingsbrief wordt ingetrokken.  

• Na acceptatie van de offerte verstuurt de Svn een onderhandse akte naar de 
aanvrager.  

• Na ontvangst van de, ondertekende, onderhandse akte is de lening beschikbaar en       
opent de Svn een bouwkrediet.  

• Op basis van ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl.  
nota's) betaalt de Svn vanuit dit bouwkrediet de nota's uit.  

• Na afronding van de werkzaamheden meldt de aanvrager het project 
gereed aan de gemeente.  

• De gemeente geeft de Svn schriftelijk te kennen dat de gereedmelding 
akkoord is en dat het bouwkrediet kan worden afgesloten. 

 

http://www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/Duurzaamheidslening.aspx
http://www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/DL/Duurzaamheidslening-verordening.aspx


 

 

De rente die de lener betaalt is 2,5% door een korting van 3% Wie betaalt de korting? 
 
Antwoord: 
 
Uiteindelijk betaalt de gemeente de korting. Immers, de leningnemer betaalt minder rente 
(nu: 2,5%) dan de interne rekenrente (op dit moment 4,5%). Hierboven staat al aangegeven, 
dat de bedragen voor de rentelasten zijn opgenomen in de Kadernota 2012 (en dus ook 
verwerkt in de begroting). Daartegenover staat, dat als de gemeente zelf € 100.000,- zou 
uitlenen de rentevergoeding op dit moment nog minder dan 1% bedraagt. Dus: de conclusie 
is gerechtvaardigd om te stellen, dat de gemeente nu middels deze lening meer rente 
ontvangt dan via de andere uitleenmogelijkheden.  
 
Nog ter informatie het volgende: 
Garantie Energiebesparingskrediet 
Per 1 juli 2009 is het Garantie Energiebesparingskrediet in werking getreden. Dit is een 
garantie voor kredietverstrekkers die kredieten verstrekken aan eigenaar-bewoners ten 
behoeve van het realiseren van energiebesparende voorzieningen.  Hiervoor is op de 
begroting van het Ministerie van VROM een bedrag van in totaal € 35 miljoen beschikbaar.  
De stichting waarborgfonds Eigen Woningen is verantwoordelijk voor het Garantie 
Energiebesparingskrediet. 
  
SVn heeft een tranche van € 1,5 miljoen toegewezen gekregen van de stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiermee kan SVn voor 10 mln. euro 
Duurzaamheidsleningen met garantie verstrekken. De garantie is beperkt tot maximaal 15% 
van de totaal verstrekte hoofdsommen van alle leningen (het gegarandeerde bedrag per 
lening is afhankelijk van de looptijd van de betreffende lening). 
 
Gemeenten met een regeling voor energiebesparende maatregelen en die de 
Duurzaamheidslening voeren komen in aanmerking voor deze aan SVn verstrekte garantie. 
De rijksregeling loopt tot en met 2011. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de regeling 
verlengd zal worden. Uit informatie van de medewerker bij de SVn blijkt, dat er thans 
gesprekken worden gevoerd met het Ministerie over verlenging van de garantieregeling. 
Over de uitkomsten van dit overleg kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, maar de 
verwachting is dat de garantieregeling niet verlengd zal worden.  
 
Wordt de lening gemeld bij het BKR? (dit ter voorkoming van problematische schulden) 
 
Antwoord: 
Ja, uit informatie bij de Svn blijkt, dat de lening wordt gemeld bij de BKR. 
 
 
 
Ik verwacht hiermee de vragen beantwoord te hebben maar ben vanzelfsprekend bereid 
eventuele andere vragen te beantwoorden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerda van der Meij 


