
  

Aan: College van B&W Barneveld  

  
Betreft: Energiearmoede en inkomenstoets SVN bij de duurzaamheidslening  

Barneveld, 24 november 2021  

  

Geacht college,  

  

Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad wil onze 
fractie vragen stellen over inkomenstoets SVN bij de duurzaamheidslening.  

  

Een inwoner van Barneveld meldt ons, naar aanleiding van het artikel in de 

Barneveldsekrant over energiearmoede: 

“Onlangs heb ik via gemeente Barneveld een  duurzaamheidslening aangevraagd maar 

uiteindelijk is dit afgekeurd omdat mijn inkomen te laag is, terwijl door te investeren in 

zonnepanelen mijn vaste lasten lager worden. (beetje bijzonder)”.  

Bij navraag blijkt dat SVN een inkomenstoets doet bij mensen die een hypothecaire 

duurzaamheidslening aanvragen. De aanvraag kan pas gedaan worden als voldaan is 

aan de gemeentelijk verordening voor het aanvragen van de lening. 

 

De ChristenUnie vindt dat juist mensen in de doelgroep die zelfstandig wonen, met 

minder financiële draagkracht gebruik moet kunnen maken van de 

duurzaamheidslening. Het voorkomt mogelijk energiearmoede en maakt ook deze 

doelgroep minder afhankelijk van het grillig verloop van de energieprijzen. 

 
Daarom stellen we de volgende vragen:  

1) Is het college het met ons eens dat de duurzaamheidslening nu juist bedoeld is 
voor mensen met minder financiële draagkracht?  

2) Is het college het met ons eens dat wanneer er een duidelijke terugverdientijd is 
voor een investering op het gebied van duurzaamheid, dat dan de inkomenstoets 
niet tot een blokkade moet leiden voor een duurzaamheidslening?  

 

De bovengenoemde inwoner heeft daarna noodgedwongen een andere manier 
gevonden om de investering in zonnepanelen te financieren. 

 

3) Wilt nog eens nagaan of alleen de inkomenstoets wel leidt tot terechte afwijzing 
van duurzaamheidsleningen door het SVN. 

 

Op de site van SVN staat bij veel gestelde vragen het volgende: 

Waarom is mijn inkomen in combinatie met mijn lasten niet voldoende voor het 
afsluiten van een Duurzaamheidslening of Stimuleringslening? 

  



• Bij een aanvraag voor een lening heb je jouw inkomen aan ons doorgegeven. Wij 
beoordelen welk inkomen mee mag worden genomen in de berekening. We kijken 
zo of je voldoende ruimte hebt voor de lening die je aanvraagt. 

Jouw vaste lasten, zoals hypotheek of huur, (BKR) kredieten en eventuele 
alimentatie brengen wij op je inkomen in mindering. Daarbij hoort ook een bedrag 
voor levensonderhoud. Het bedrag voor levensonderhoud, dat in overleg met het 
Nibud is bepaald, is vastgelegd in de VFN-gedragscode. 

Wat wij als ChristenUnie hier missen is een berekening over de lagere lasten die er zijn 
door de duurzaamheidsinvestering. 

 

4) Klopt het dat er bij de berekening van de duurzaamheidslening te weinig 
rekening gehouden wordt met de verlaging van de energielasten door de 
duurzaamheidsinvestering? 

 

5) Is het college bereid om met SVN de voorwaarden waaronder een 
duurzaamheidslening verstrekt kan worden te bespreken in het licht van 
bovenstaande situatie?  

 

6) Wilt u in het  gesprek met SVN ervoor zorgen door aanvulling van de regels er 
meer mensen in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening?  

 

7) In hoeverre is het ook mogelijk dat ook mensen in een huurwoning, waarbij de 
eigenaar niet investeert in zonnepanelen, ook kunnen participeren in 
duurzaamheidslening om daarmee energie armoede tegen te gaan 

  

Wij zien uit naar uw reactie.  

  
Met vriendelijke groet,  

  

Henry Buitenhuis 

  

Henk Wiesenekker  

  


