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“Partijen die op constructieve wijze willen bijdragen aan visievorming en 
doorontwikkeling, nodigen wij van harte uit om met ons mee te denken en 
samen te werken.” 
 

stef.roell@romutrechtregion.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deze position paper is een aangepaste versie van de Position Paper versie 1.0 van 1 juli 2020 van 
Economic Board Utrecht, die tot stand was gekomen in het kader van het internationale project 
RESETTLE! – mede gefinancierd vanuit EIT Climate-KIC – in samenhang met het ‘regionale 
pilotprogramma objectgebonden financiering’ – gefinancierd met bijdragen van de samenwerkende 
gemeenten uit regio Eemland en Provincie Utrecht. 
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AANTREKKELIJKE WONINGVERDUURZAMING 
VOOR ALLE WONINGEIGENAREN  

 
Naar een schaalbare private dienst met publieke sturing.  
Het kan.  
 

 
SAMENVATTING 
 

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave. In 
het bijzonder ook de opgave bij de particuliere woningvoorraad. Voor veel 
eigenaar-bewoners wordt verduurzaming aantrekkelijker als zij hierbij 
worden ontzorgd; een passend aanbod ontvangen en niet separaat zelf de 
financiering hoeven te organiseren.  
 
‘An offer you can’t refuse’ 
 
Door een dienst op basis van lange looptijden te organiseren én 
overdraagbaar te maken op de volgende eigenaar-bewoner, zijn vergaande 
renovaties voor alle woningeigenaren mogelijk zonder dat zij zelf hoeven te 
investeren. Een intrinsiek verband tussen de periodieke betalingen voor de 
verduurzaming enerzijds en het genoten comfort en besparingen 
anderzijds, maakt bovendien de kosten en baten voor de eigenaar-bewoner 
logisch en in balans. Kortom: gebouwgebonden dienstverlening als 
gecombineerde invulling van ontzorging en financiering.  
 
Kansen voor de markt… 
 
Gebaseerd op de idee van een energieprestatiecontract in combinatie met 
de juridische figuur van het kwalitatief recht (artikel 6:251 BW), kan met de 
juiste contracten dergelijke dienstverlening door de markt ingevuld worden. 
In de Regio Amersfoort wordt middels een pilot nu de aantrekkelijkheid 
voor bewoners én private dienstverleners verder onderzocht en 
uitgewerkt. Uiteraard met inachtneming van de diverse ontwikkelopgaven 
waar de markt nog voor staat.  
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… maar sturing nodig 
 
Tegelijkertijd is het belangrijk om te borgen dat de dienstverlening die de 
markt hierop zal ontwikkelen, past binnen de randvoorwaarden van de 
maatschappelijke opgave.  
 
De geboden woningverduurzamingsdiensten moeten aansluiten bij de 
Regionale Energie Strategieën, gemeentelijke Warmtetransitievisies en de 
wijkuitvoeringsplannen. Het dienstenpakket moet toekomstbestendig zijn 
en geen desinvesteringen creëren waarvan individuele burgers of de 
maatschappij straks de kosten dragen. Om dit te borgen zal een vorm van 
(publieke) sturing nodig zijn. De basis voor deze sturing ligt reeds besloten  
in bestaande Europese richtlijnen.  
 
Direct werken aan een opschalingsstructuur: balans voor burger, bedrijf en 
bestuur 
 
Wij pleiten er daarom voor om de ontwikkeling van deze nieuwe 
verduurzamingsdiensten zoals hierboven beschreven te ondersteunen met 
heldere juridische kaders en  actief te stimuleren, bijvoorbeeld via 
borgstellingen, en daarbij direct te sturen op voorwaarden die belangrijk 
zijn voor een maatschappelijk verantwoorde transitie. Zo worden – meteen 
vanaf de ontwikkelfase en daarna - bewoners beschermd, zijn renovaties 
inpasbaar in het grotere energiesysteem en wordt een helder speelveld 
geborgd voor de betrokken ondernemers.  
 
Om de schaalbaarheid van deze 
aanpak te organiseren kan de 
uitgifte van borgstellingen worden 
ondergebracht bij een compacte 
uitvoeringsorganisatie, 
bijvoorbeeld bij een stichting of 
andere entiteit die tevens op de 
kwaliteitseisen monitort. 
Overheden kunnen dan eenvoudig 
hierbij aansluiten en financiers en 
marktpartijen hebben één 
aanspreekpunt. Zo ontstaat het 
gewenste perspectief op schaal. 

 

Figuur: uitvoeringsorganisatie  in de functie van 
centrale borger van gemeenschappelijke belangen 

t.a.v. objectgebonden dienstverlening 
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Inleiding  
In het VN-Klimaatakkoord van Parijs hebben de EU-lidstaten afgesproken om de CO2 
uitstoot te verminderen. In Nederland moeten we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan 
in 1990. In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat voor verschillende sectoren hoe we 
dit willen realiseren. Voor de gebouwde omgeving van Nederland geldt dat in 2050 álle 
woningen verduurzaamd moeten zijn en zonder aardgas worden verwarmd.1  
 
Dat is een enorme uitdaging waarmee grote investeringen zijn gemoeid. Ook voor de 
particuliere woningmarkt. Om deze investeringen daadwerkelijk en op volhoudbare wijze 
tot stand te brengen, moeten belangen van bewoner, bedrijf en bestuur op een goede 
manier met elkaar in balans worden gebracht. 

Het concept van een gebouwgebonden verduurzamingsdienst op basis van een 
kwalitatief recht in combinatie met de inzet van een borgstelling onder voorwaarden, lijkt 
hiervoor een kansrijke mogelijkheid te bieden. De eerste pilots zijn in voorbereiding. Deze 
paper gaat in op de positionering van deze oplossing met perspectief op opschaling. De 
uitgewerkte opzet komt tegemoet aan belangen en wensen van zowel bewoners, 
bedrijfsleven als bestuurders. 

De positionering wordt vanuit de 
drie perspectieven van bewoner, 
bestuur en bedrijf toegelicht.  
Hiermee laten we het belang zien 
van een goede inbedding van het 
instrument, waarmee we de 
gewenste balans kunnen creëren.  
Zo worden – meteen vanaf de 
ontwikkelfase en daarna - 
bewoners beschermd, zijn 
renovaties inpasbaar in het grotere 
energiesysteem en wordt een 
helder speelveld geborgd voor de 
betrokken ondernemers. 
 

 

 

 

1 Ook recentere ontwikkelingen en afspraken en akkoorden op zowel nationaal als Europees niveau onderstrepen de 
urgentie van vergaande verduurzaming van de gebouwde omgeving.   

Figuur 1: schets van de samenhangende belangen van bewoner, 
bestuur en bedrijf binnen de maatschappelijke 

verduurzamingsopgave particuliere woningmarkt 
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VOOR DE BEWONER 
Gebouwgebonden dienst: financiering 
en ontzorging in één  

In het klimaatakkoord is overeengekomen dat partijen werken aan zowel ontzorging als 
financiering bij particuliere woningverduurzaming. Beide aspecten komen samen in de 
Gebouwgebonden Dienst. 

Vanuit de Economic Board Utrecht is samen met de gemeenten Amersfoort en Leusden 
en de provincie Utrecht, ondersteund vanuit de regio Eemland, initiatief genomen voor 
een werkprogramma met als doel een inclusief en schaalbaar instrument te 
ontwikkelen dat verduurzaming voor alle particuliere woningeigenaren haalbaar en 
betaalbaar maakt.  

Binnen dit werkprogramma is een model ontwikkeld voor een gebouwgebonden dienst 
op basis van de juridische figuur van het kwalitatief recht, vastgelegd in artikel 6:251 van 
het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel brengt mee dat rechten en verplichtingen met 
betrekking tot het energieprestatiecontract, de woningverduurzaming, overgaan op 
volgende woningeigenaren. Zodoende wordt een overeenkomst voor een duurrelatie 
afgesloten met een objectgebonden karakter. In bijlage 2 is hierover meer 
achtergrondinformatie opgenomen.  

Het aantrekkelijke van het kwalitatief recht in relatie tot de verduurzamingsopgave 
is dat, als intrinsiek onderdeel van het concept, de kosten en baten voor de 
woningeigenaar direct bij elkaar komen in de overeenkomst met de dienstverlener. 
De woningeigenaar hoeft voor de verduurzaming dus geen voorinvestering te doen 
en niet separaat een persoonlijke lening af te sluiten. Dit sluit aan op de behoefte 
aan zorgeloos, betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen .  

Via pilots zal de werking van deze dienst en de aantrekkelijkheid daarvan voor 
bewoners én private dienstverleners verder worden onderzocht en uitgewerkt. 
Uiteraard met inachtneming van de diverse ontwikkelopgaven waar de markt nog voor 
staat. De ervaring die in de pilots wordt opgedaan, wordt ingezet om de 
dienstverlening te optimaliseren en de mogelijkheden voor opschaling goed in te 
richten.  
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VOOR HET BESTUUR  
Inpassing in een complexe 
maatschappelijke opgave met de markt  

Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders zijn via de 
Regionale Energiestrategieën (RES), aardgasvrije wijken, warmtetransitievisies en 
wijkplannen druk aan de slag de kaders voor verduurzaming uit te werken. Dit is 
een enorme uitdaging en het is moeilijk om van idee tot uitvoering te komen.  

De gebouwde omgeving is zo heterogeen dat voor elke wijk, buurt en soms zelf 
straat of huis, een eigen unieke mix van maatregelen gewenst is. Eigenaar-
bewoners moeten in staat worden gesteld om te kiezen voor een optimale 
verduurzamingsoplossing voor hun woning. Deze specifieke oplossing moet passen 
in de RES en warmtetransitievisie en toekomstbestendig zijn.  

Bij sommige wijken zullen individuele oplossingen mogelijk zijn terwijl bij anderen 
een collectieve aanpak essentieel zal zijn voor de haalbaarheid van maatregelen. 
Dit laatste betekent niet alleen een gecoördineerde woningaanpak maar ook de 
behoefte aan een instrument dat inclusief is: iedereen moet mee kunnen doen. 
Tegelijkertijd moet dat wel verantwoord zijn; de eigenaar-bewoner moet zo goed 
mogelijk beschermd worden tegen ongewenste contractvoorwaarden én beloofde 
prestaties moeten worden waargemaakt. Dit laatste is niet alleen belangrijk voor 
de woningeigenaar zelf maar ook voor het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast wil bestuur de markt aan zet brengen, en die 
wil schaal en een goed werkende markt. 

Het op een goede manier inpassen van de gebouwgebonden verduurzamingsdienst 
in de complexe maatschappelijke opgave samen met de markt, vraagt van de 
overheid een vorm van regie die bovenstaande kan accommoderen. De later in dit 
stuk beschreven oplossing met de juiste wettelijke kaders en een (publieke) borgstelling 
onder voorwaarden, komt hieraan tegemoet.  
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VOOR HET BEDRIJF 
Stabiliteit en schaal 

Bouw- en installatiebedrijven (potentiële toekomstige verduurzamingsdienstverleners) 
zijn geïnteresseerd in de enorme markt voor vergaande integrale woningverduurzaming. 
Zij lopen echter aan tegen een gebrek aan animo bij woningeigenaren voor vergaande 
renovaties. De bestaande markt richt zich om die reden met name op ‘makkelijke’ 
maatregelen als plaatsing van zonnepanelen, dak- en spouwisolatie; losse maatregelen 
waar woningeigenaren relatief makkelijk een besluit over kunnen nemen. Een van de 
redenen dat de markt voor vergaande renovaties nog klein is, is omdat er op dit moment 
weinig mogelijkheden zijn waarmee de gewenste schaal gecreëerd kan worden. Ook 
heeft de sector last van de onzekerheid met betrekking tot het beleid vanuit de nationale 
overheid voor de stimulering van de transitie. Er is behoefte aan zekerheid op de lange 
termijn. Het voorliggende model komt tegemoet aan de behoefte vanuit markt.  

Het is een inclusief instrument omdat het ook woningeigenaren met beperkte 
kredietruimte kan bedienen en voor eigenaren die niet zelf willen investeren is het een 
aantrekkelijk alternatief. Aanbieders kunnen zodoende een veel grotere doelgroep 
bereiken, die eerder niet bereid was of de mogelijkheid had te investeren. De 
randvoorwaarde vanuit marktpartijen dat er voldoende volume (schaal) moet zijn, kan zo 
worden ingevuld.  

Een andere veelgehoorde klacht uit de markt is dat het ontbreekt aan lange termijn 
beleidszekerheid. Alhoewel in eerste instantie publiek ondersteund, denken we dat door 
de introductie van een servicepremie (zie verderop) het mogelijk is om dit instrument in 
de toekomst zonder vorm van publieke borgstelling in te zetten. Daarmee is het 
instrument niet afhankelijk van politiek draagvlak en beschikbaarheid van 
subsidiemiddelen. De continuïteit is daarmee in belangrijke mate geborgd.  

Via pilots zal de komende tijd moeten worden doorgewerkt aan de ontwikkeling van 
aantrekkelijke proposities, bijbehorende bedrijfsvoering en overige uitdagingen. De 
ervaringen in de pilots en feedback uit de markt vormen de basis voor verdere 
ontwikkeling van het model en haar randvoorwaarden. Potentiële financiers 
(investeringsfondsen, banken en verzekeraars) volgen deze ontwikkeling met interesse 
om zich te kunnen oriënteren op mogelijke financiering van toekomstige 
verduurzamingsdienstverleners. Dit draagt bij aan de kans op schaalbaarheid van de 
bedrijfsvoering.  

Het aanbieden van gebouwgebonden woningverduurzamingsdiensten kan door 
verschillende soorten bedrijven2 worden gedaan; juridische vorm en bedrijfsmodel 
worden niet voorgeschreven. Gedurende de doorontwikkeling van deze dienstverlening 
zal blijken onder welk type governance de aantrekkelijkste proposities voor 
woningeigenaren kunnen worden gedaan.  

2 van commercieel bedrijf tot energiecoöperatie, van stichting tot (semi-)publiekbedrijf 
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VOOR HET GEZAMENLIJK BELANG  
Sturing op randvoorwaarden 

Zoals uit voorgaande duidelijk wordt, is er een bepaalde mate van algemeen belang 
gemoeid met de verduurzamingsopgave in de bestaande gebouwde omgeving.  
Waaronder het (kunnen) behalen van een minimaal verduurzamingsniveau en daarmee 
een logische inpassing van de verduurzaming van de woning op wijkniveau, en allerlei 
aspecten die te maken hebben met de bescherming en keuzevrijheid van de bewoner. 
Het is wenselijk dat deze een passend aanbod ontvangt in plaats van een aanbod dat  
slechts gericht zou zijn op ‘laaghangend fruit’ zonder perspectief op het later nog kunnen 
behalen van het benodigde eindresultaat. 
 
De particuliere woningmarkt is echter volledig privaat. Er is slechts sprake van 
beperkte sturing via bouwbesluit en eventuele vergunningverleningsprocedures. 
Ten opzichte van nieuwbouw waar ook sturing aan de voorkant mogelijk is, is de 
situatie dus fundamenteel anders. De sturing, die in feite neerkomt op het borgen 
van een goede afstemming van alle voor de opgave relevante belangen, moet dus 
op een andere manier georganiseerd worden. Hiervoor zijn verschillende solide 
aanknopingspunten. Op basis van de Europese energie-efficiëntie richtlijn kunnen 
eisen worden gesteld aan energieprestatiecontracten, en de financieel -juridische 
kaders kunnen op dezelfde set van eisen worden ingericht. Door de publieke sturing 
op generieke eisen op nationaal niveau te borgen, faciliteert het Rijk de gemeenten 
die zich daardoor op hun lokale regierol kunnen concentreren.  

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de nu nog relatieve onbekendheid van 
het instrument kwalitatief recht. 

De meeste partijen zullen in de beginfase namelijk een borgstelling nodig hebben om 
hun dienstverleningsconcept te kunnen (voor)financieren. En aan deze borgstelling 
kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Met respect voor ieders rollen en 
verantwoordelijkheden en vrijheden, kan zo een additionele vorm van sturing worden 
georganiseerd, zodat het gezamenlijk belang wordt geborgd.  

Overheden spelen hier, zeker in de beginfase, een belangrijke rol. Om de 
borgstelling beschikbaar te stellen, en om daarbij goede randvoorwaarden te 
formuleren. De overheid kan op die manier haar rol van regisseur van de energietransitie 
daadwerkelijk oppakken en invullen. De ervaring op basis van  de 
borgstellingsvoorwaarden, vormt weer voeding voor eventuele toekomstige bijstelling in 
regelgeving. Zo borgen we passende voorwaarden ook in de fase waar geen publieke 
borgstelling meer nodig is. 
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Voorstel voor opschaling 

Het borgen van randvoorwaarden en in de markt zetten van borgstellingen kan een 
complex en tijdrovend proces zijn, en zodoende een obstakel vormen voor verdere 
opschaling. Aan zowel de publieke zijde als aan de marktzijde. Aan de andere kant kan de 
ontwikkeling van de woningverduurzamingsdiensten via deze weg wel gestimuleerd 
worden terwijl de verschillende belangen op relatief eenvoudige wijze worden geborgd.  
 
Het idee is daarom de afgifte voor 
(publieke) borgstelling onder te 
brengen  in een compacte 
uitvoeringsorganisatie, bijvoorbeeld bij 
een stichting of andersoortige entiteit.  
Zie figuur 2. Mogelijke opzet wordt 
door de werkgroep inmiddels 
onderzocht en uitgewerkt. Overheden 
kunnen eenvoudig hierbij aansluiten en 
marktpartijen hebben één 
aanspreekpunt. Via een Raad van 
Advies of Raad van Commissarissen 
kunnen belangen van een diversiteit 
aan stakeholders op een goede wijze 
geborgd worden.  
 
Voor financiers creëert deze werkwijze zicht op zekerheid en standaardisatie. Essentiele 
aspecten als het gaat om opschaling, waarbij soepele toegang tot financiering cruciaal is. 
De zekerheid komt daarbij niet alleen door de (financiële) borgstelling zelf, maar juist ook 
doordat via een dergelijke werkwijze wordt geborgd dat het gefinancierde aansluit bij 
een afgestemde set van maatschappelijke belangen en perspectieven. Dit draagt bij aan 
de stabiliteit van de investeringen en daarmee de zekerheid van de financiering. Wanneer 
toekomstige financieringsaanvragen dan bovendien gestoeld zijn op proposities die aan 
eenzelfde set basisvoorwaarden voldoen en voorzien zijn van eenzelfde type borgstelling, 
kan de sector haar procedures grotendeels standaardiseren en daardoor beter inpassen 
in processen en financiering op grote schaal mogelijk maken.   
 
Door introductie van een servicepremie kan, wanneer de markt meer volwassen is, het 
model in principe ook zonder publieke borgstelling draaien. In die fase is de entiteit 
waarschijnlijk bekend als keurmerk bij particuliere eigenaren. Toezicht blijft via de eerder 
gecreëerde structuur geborgd, de publieke borgstellingsovereenkomsten kunnen (deels) 
plaatsmaken voor private overeenkomsten op basis van dezelfde randvoorwaarden. De 
werking wordt schematisch gevisualiseerd in figuur 3.  

Figuur 2: de compacte uitvoeringsorganisatie  in de functie 
van centrale borger van gemeenschappelijke belangen 

t.a.v. objectgebonden dienstverlening. 
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Figuur 3: schematische weergave opschalingsmodel met compacte uitvoeringsorganisatie, borgstelling en financiers   
 

De opzet met borgstellingsvoorwaarden via een gedeelde uitvoeringsorganisatie is 
daarmee ook relevant voor de doorontwikkeling van de sector van 
verduurzamingsdienstverleners. Immers, onder gelijkluidende voorwaarden ontstaat 
een eerlijk speelveld met heldere marktwerking en landelijk opschalingspotentieel: de 
markt is enorm. Het biedt de mogelijkheid van sectorsamenwerking bij het creëren van 
algemene bekendheid bij en acceptatie door eigenaar-bewoners. Er kunnen 
uitvoeringsclusters worden gebouwd en er kan onderling worden waargenomen voor 
garantieafspraken, risico’s kunnen worden gedeeld en kostenreductie door 
standaardisering behoort tot de mogelijkheden. Hoewel op het eerste gezicht misschien 
tegenstrijdig, vormen de borgstellingsvoorwaarden ook een bescherming van de 
ondernemers met een lange termijn strategie. 

Het opschalingsmodel is dusdanig opgezet dat naar voorkeur van de relevante 
stakeholders deze zowel in een eigenstandige structuur kan worden ontwikkeld alswel 
kan worden aangesloten op of bij bestaande organisatie- en fundingstructuren, zoals 
bijvoorbeeld die in relatie tot het Nationaal Warmtefonds of anders.  
 
We zitten nu nog in de pilotfase. Om inzichtelijk te maken hoe we tot de hierboven 
geschetste opschaling kunnen komen, is in bijlage 1 een opzet voor een roadmap 
opgenomen.    
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Nu doorpakken 

We hebben de overtuiging dat, mits goed ingebed en ingezet in combinatie met de juiste 
voorwaarden, het model van gebouwgebonden verduurzamingsdiensten, waarbij de 
rechten en verplichtingen in relatie tot de verduurzaming overgaan op opvolgende 
eigenaren, kan bijdragen aan de gewenste verduurzaming van de gebouwde omgeving.  
 
De aanknopingspunten voor juridisch geborgde publieke sturing zijn voorhanden. De te 
stellen eisen en voorwaarden zijn in beeld. Via een ministeriële regeling kunnen de 
financieel-juridische kaders worden geduid zodat de eerste pilot kan plaatsvinden en via 
de lopende herziening van de Europese richtlijn voor consumentenkrediet kan de 
benodigde juridische zekerheid voor opschaling worden geborgd.  
 
Los van de precieze invulling en de uitdagingen die op allerlei vlakken nog leven, is het 
daarom zaak NU koers te zetten in de realisatie van deze propositie.  

 
“nobody wins unless everybody wins” 

 

 
TENDER VOOR EEN PILOT ALS EERSTE STAP IN HET CREËREN VAN EEN SAMENHANGEND ECOSYSTEEM  

Amersfoort pakt de handschoen op  
 
In Amersfoort is de 1e belangrijke stap gezet met een pilot voor een ‘proof of concept’ van 
gebouwgebonden dienstverlening op basis van een contract met kwalitatief recht.  
 
Voor de pilot stelt de gemeente Amersfoort een borgstelling van maximaal € 1,0 miljoen 
beschikbaar ten gunste van een dienstverlener. Hiervoor is een aanbesteding 
georganiseerd, waar een dialoog met de markt onderdeel van uitmaakte. Het uiteindelijke 
programma van eisen bevat een  uitgebreide set van voorwaarden in lijn met o.a. de 
Europese richtlijn voor energie-efficiëntie aangevuld met voorwaarden die passen bij de 
Nederlandse warmtetransitie. De dienstverlener is inmiddels geselecteerd en de pilot 
wacht op meer zekerheid ten aanzien van de ruimte in relatie tot wet- en regelgeving 
rondom kredietverlening aan consumenten.  
 
De pilot is direct ingebed in de gedachte van het opschalingsmechanisme, zodat  hier 
direct op kan worden doorgepakt bij slagen van de proof-of-concept van de 
gebouwgebonden dienst. In het kader daarvan is de set van voorwaarden inmiddels 
verwerkt in een meer algemeen toepasbaar Richtsnoer ten aanzien van de kwalificatie van 
energieprestatiecontracten. 
 
De blueprints, ervaringen en lessen uit de pilot in Amersfoort worden gedeeld met 
gemeenten, provincie, het Rijk en andere partijen, zodat die kunnen worden benut om te 
komen tot landelijke opschaling. Bijvoorbeeld via de route zoals in deze paper is geschetst. 
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Bijlage 1: opzet voor een roadmap naar 
opschaling 
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     Growing & 
Scaling 

Geaccepteerd 
en bewezen 
instrument 

    Delivering & 
implementing 

Blueprints en 
standaarden 
 

Volwassen 
werkwijze 

   Opbouw 
organisatie 

Private 
commitment voor 
opschaling 

Riskrating met 
een GO voor 
institutioneel 
geld 

Institutionele 
beleggers 
willen 
instappen 

  Pilots Inzet borg-
stellingsmodel 
gefund door 
gemeenten en 
provincie 

Inzet borg-
stellingsmodel op 
landelijk niveau 
  

Waarborgfonds 
groeit door 
private 
servicepremies 

Dekking 
waarborgfonds 
op orde 

 Idee en 
planvorming 

 

Start pilot 10 
woningen 

Start pilot 100 
woningen 

1000 woningen Schaalbare 
uitrol 

Minimaal 
100.000 
woningen per 
jaar 

 Onderbouwing 
kwalitatief recht  

Toets 
kwalitatief 
recht  

Toets 
kwalitatief 
recht; 
eventueel 
verkenning 
aanpassing BW 
of anderszins  

Finetuning 
contracten 
kwalitatief recht  

Geen juridische 
onzekerheid 

 

 Uitwerking 
schaalbaar borg-
stellingsmodel 

Test inzet  
schaalbaar 
model 

Doorbouwen  
model, 
verkennen 
relatie tot 
Nationaal 
Warmtefonds 
e.a. 

Via  
Uitvoerings-
organisatie 

  

 Bestuurlijk 
draagvlak in de 
regio en principe 
GO op pilot 

Commitment 
in 
 de regio en 
verbreding 
draagvlak 

Draagvlak en 
commitment 
landelijk 

Harde commitment 
vastgelegd in 
meerjarenafspraken 

  

 Omvang 
borgstelling: € 0 

Omvang  
borgstelling:  
€ 1.000.000  
(100%) 

Omvang 
borgstelling:  
€ 5.000.000 
(100%) 

Omvang 
borgstelling: € 
25.000.000 (50%) 

Start afbouw 
publieke 
borgstelling 
naar 0% 

Waarborgfonds 
gevuld met 
servicepremies 
(0,x %) 

 2019 2020 2023 2024 2028 2033 

 inzet Rijk      
 Provincie      

 Gemeente      
 Privaat      
       
       
       Parallel: Ontwikkeling dienstverleners en hun aanbod  
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Bijlage 2: kwalitatief recht als basis voor 
woningverduurzamingsdiensten  

Doel van het eerder genoemde werkprogramma is een inclusief en schaalbaar 
instrument te ontwikkelen dat verduurzaming voor alle particuliere woningeigenaren 
haalbaar en betaalbaar maakt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een model is 
ontwikkeld voor een gebouwgebonden dienst op basis van de juridische figuur van het 
kwalitatief recht, vastgelegd in artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn 
modelcontracten ontwikkeld en een eerste pilot is in voorbereiding. Deze bijlage 
schetst wat meer achtergrond bij de toepassing van deze juridische figuur.  
 

Grondslag 

De wettelijke bepaling omtrent kwalitatieve rechten is te vinden in artikel 6:251 BW 
(Burgerlijk Wetboek). Het eerste lid van art. 6:251 BW luidt: "Staat een uit een 
overeenkomst voortvloeiende, voor overgang vatbaar recht in een zodanig verband met 
een aan de schuldeiser toebehorend goed, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang 
hij het goed behoudt, dan gaat dat recht over op degene die dat goed onder bijzondere 
titel verkrijgt." Dit artikel bevat een wettelijke uitzondering op het beginsel dat 
overeenkomsten uitsluitend rechten en verplichtingen kunnen meebrengen voor 
partijen. Degene door de koop  een woning verkrijgt, verkrijgt soms ook bepaalde met 
die woning verband houdende contractuele rechten. Een recht gaat met een goed mee 
over, als aan drie vereisten is voldaan: 

1. Het recht vloeit voort uit overeenkomst. 
2. Het recht is voor overgang vatbaar. 
3. Het recht is kwalitatief, d.w.z. het staat in een zodanig verband met het goed, dat 

de schuldeiser bij dat recht slechts belang heeft zolang hij het goed behoudt. De 
term ‘kwalitatief’ verwijst naar de kwaliteit van rechthebbende op het bewuste 
goed. 

Als aan de genoemde vereisten is voldaan, gaat het recht van rechtswege - dus zonder 
dat daartoe nadere handelingen van partijen nodig zijn - op de verkrijger van het goed 
over. Artikel 6:251 BW bepaalt voorts als voor het recht een tegenprestatie is 
overeengekomen (bijvoorbeeld de betaling van een periodieke vergoeding), de 
verplichting tot het verrichten van de tegenprestatie eveneens van rechtswege over. 
 
In de voorgestelde contractvorm betreft het kwalitatief recht het recht op op de woning 
afgestemde duurzaamheidsmaatregelen en hun instandhouding. De woningeigenaar 
sluit een langdurige overeenkomst met de aanbieder die de maatregelen 
levert/installeert en onderhoudt/repareert/vervangt met als resultaat een verbeterde 
energieprestatie van de woning. De woningeigenaar betaalt als tegenprestatie een 
maandelijkse bijdrage. Zodra de eigenaar de woning verkoopt heeft hij geen belang meer 
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bij het recht (de verduurzamingsovereenkomst), deze zijn immers onderdeel van de 
woning die hij dan niet meer in eigendom heeft. De koper van de woning heeft er wel 
belang bij omdat hij de woning heeft gekocht en hij maakt daarmee aanspraak op het 
recht. Hiermee ontvangt hij het recht en de bijbehorende plicht tot betaling.  
 

Argumenten voor kwalitatief recht als basis voor een ontzorgende 
gebouwgebonden dienstverlening 

• Er wordt gebruik gemaakt van bestaande wet- en regelgeving. Het is daarom niet 

nodig om een wetsaanpassing af te wachten.  

• Doordat er niets verandert aan de eigendomssituatie van de woning hoeft er 

geen eigendoms- en/of hypotheekaktes “opengebroken” te worden.  

• Door de verduurzamingsovereenkomst, waarbij inbegrepen garantie, monitoring, 

onderhoud, reparatie en vervanging, is de woningeigenaar verzekerd van het 

zorgeloos en effectief functioneren van de getroffen maatregelen.  

• Het kwalitatief recht biedt een basis die óók bij eventuele gedwongen verkoop 

van de woning door derden (executieverkoop door hypotheekhouder of curator) 

in stand blijft. De koper is alsdan gebonden aan de voortzetting van het 

kwalitatief recht.   

De risico’s van kwalitatieve rechten  

Het is essentieel dat de verduurzamingsovereenkomst bij verkoop van de woning 
automatisch overgaat op de nieuwe eigenaar. Het wetsartikel bepaalt dat de koper het 
recht heeft de automatische overgang van het kwalitatief recht en de daaraan verbonden 
tegenprestatie te weigeren. Het staat een (potentiële) koper in principe dus vrij om het 
kwalitatief recht af te wijzen. Dit is een klein risico voor de verkoper. Om dit risico te 
minimaliseren wordt in de verduurzamingsovereenkomst een bepaling opgenomen, dat 
de woningeigenaar de verduurzamingsovereenkomst expliciet benoemt in de 
(ver)koopovereenkomst en notariële leveringsakte van de woning. Op deze wijze gaat bij 
aankoop van de woning de nieuwe eigenaar expliciet akkoord met de 
verduurzamingsovereenkomst en kan hij in een later stadium geen beroep doen op zijn 
recht om de overdracht van het kwalitatief recht te blokkeren. 
 
Het is voor een (potentiële) koper belangrijk dat hij alle relevante informatie ontvangt 
zodat hij ook een weloverwogen besluit kan nemen over de overdracht van de 
verduurzamingsovereenkomst. Om hier zorg voor te dragen wordt in de overeenkomst 
een kettingbeding opgenomen waarin de woningeigenaar (en opvolgende 
woningeigenaren) zich verplichten om (potentiële) kopers te informeren over de inhoud 
van de overeenkomst, waar de maandelijkse financiële verplichting van de 
woningeigenaar aan de aanbieder onderdeel van is.  
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Er bestaat een kleine kans dat in situaties waarin verkoop het gevolg is van vererving het 
bestaan van het kwalitatief recht niet bij de erven bekend is en de koper derhalve niet 
goed geïnformeerd wordt. Deze kans doet zich voornamelijk voor bij de eerste 
woningverkoop na verduurzaming, als deze nog niet eerder mee heeft kunnen gaan in 
notariële leveringsaktes van de woning. Er is op dit moment nog geen specifiek openbaar 
register voor kwalitatieve rechten. Daarom zal worden onderzocht of het mogelijk is om 
de verduurzamingsovereenkomst als kwalitatief recht in te schrijven in de openbare 
registers van het Kadaster of een andere passende vorm.   
 
Er kan een theoretische situatie ontstaan waarin de verkoper willens en wetens zijn 
verplichtingen negeert en de woning verkoopt zonder de koper op de juiste wijze op de 
hoogte te brengen van het bestaan van het kwalitatief recht. De kans op deze situatie 
doet zich ook voornamelijk voor bij de eerste woningverkoop na verduurzaming, als deze 
nog niet eerder heeft mee kunnen gaan in notariële leveringsaktes van de woning. In dat 
geval kan de koper afstand doen van het kwalitatief recht en wordt de aanbieder niet 
meer betaald. Om dit te ontmoedigen wordt in de verduurzamingsovereenkomst een 
boetebeding opgenomen waardoor de voormalige woningeigenaar een boete aan de 
aanbieder moet betalen. Bovendien voorziet, wanneer in de 
verduurzamingsovereenkomst een opzegmogelijkheid is opgenomen, lid 2 van artikel 
6:251 BW in de verantwoordelijkheid van de eerdere eigenaar (verkoper) om de 
tegenprestatie te blijven voldoen in het geval de nieuwe eigenaar dit verzuimt. Dit totdat 
men de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden heeft opgezegd.  
 

Jurisprudentie  

In de rechtsliteratuur zijn opvattingen en interpretaties inzake kwalitatieve rechten 
opgenomen. De wettelijke bepaling omtrent kwalitatieve rechten is in Nederland nog 
niet eerder expliciet voor gebouwgebonden verduurzamingsdiensten toegepast. 
Jurisprudentie over de exacte toepassing en reikwijdte van kwalitatieve rechten 
ontbreekt daardoor. Dit brengt risico’s met zich mee, immers een rechter kan het 
wetsartikel uiteindelijk anders interpreteren dan wij hierboven hebben gedaan. Enkel 
specifieke casuïstische rechterlijke uitspraken kunnen hier verduidelijking in aanbrengen 
en tijd zal leren of er procedures voor kwalitatieve rechten aanhangig worden gemaakt. 
Dit zal in ieder geval niet op korte en middellange termijn waarschijnlijk zijn. Aanvullend 
of alternatief kan het Rijk een belangrijke bijdrage leveren bij het verder beperken van 
resterende risico’s in het kader van artikel 6:251 BW, door indien nodig het burgerlijk 
wetboek aan te passen dan wel aan te vullen of toepassingsmogelijkheden te 
verduidelijken.  
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Deze position paper is een aangepaste versie van de Position Paper versie 1.0 van 1 juli 2020 van 
Economic Board Utrecht, die tot stand was gekomen in het kader van het internationale project 
RESETTLE! – mede gefinancierd vanuit EIT Climate-KIC – in samenhang met het ‘regionale 
pilotprogramma objectgebonden financiering’ – initieel gefinancierd met bijdragen van de 
samenwerkende gemeenten uit regio Eemland en Provincie Utrecht. 
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“Partijen die op constructieve wijze willen bijdragen aan visievorming en 
doorontwikkeling, nodigen wij van harte uit om met ons mee te denken en 
samen te werken.” 
 

stef.roell@romutrechtregion.nl 
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