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Inleiding 

Wat goed is komt snel, wordt wel eens gezegd. Maar dat betekent ook dat je snel weer kunt vallen. 

Zo voelt het spouwfonds op dit moment. Wat 14 maanden geleden begon met een ‘briljante’ inval 

was 2 maanden later opgeladen tot een werkend (excel)model en wenkend perspectief. We hadden 

de wind mee en binnen een jaar was er geld om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met de eerste 

60 huishoudens: Citylab010 was overtuigd dat hier een mogelijke ingang was om duurzame 

versnelling te genereren op een nieuwe manier.  

Fase 1 kon van start: het praktisch inrichten van het begin van de organisatie (het oprichten van een 

rechtspersoon, het werven van bestuursleden, gesprekken met partners, extra geldschieters, etc.). 

Naast deze praktisch kant zouden we ook nog preciezer naar de mogelijke obstakels kijken op 

juridsch en financiële aspecten. Want het opzetten van een fonds is niet iets waar we direct ervaring 

mee hadden. We realiseerden ons ook dat daar mogelijke belemmeringen waren te verwachten, 

maar eerdere projecten hadden ons er ook van overtuigd dat daar eigenlijk altijd wel een mouw aan 

te passen was: je bewoog er om heen of paste het zo aan dat het toch paste.  

De realiteit blijkt zo’n 10 weken later anders. Gesprekken via de mail, telefoon en live hebben ons 

doen inzien dat de regels niet een beetje in de weg zitten, maar een onneembaar obstakel vormen. 

Waar wij het verhaal vertellen vanuit het perspectief van duurzaamheid en de collectieve oplossing 

zonder dat het geld kost, wordt het vanuit het perspectief van de wet gezien als een lening. En het 

verstrekken van leningen is in Nederland vrij strikt geregeld. Alles wat we geleerd hebben de 

afgelopen maanden in ogenschouw nemend – de lessen en ervaring doen we hieronder verslag van – 

hebben we moeten constateren dat het Revolverend Spouwmuurfonds zoals we dit nu bedacht 

hebben niet mogelijk is. In dit rapport doen we verslag van ons leerproces, de lessen die we 

getrokken hebben en schetsen we ten slotte mogelijke wegen voorwaarts. Want hoewel het fonds in 

deze vorm niet kan, blijven we er van overtuigd dat een versnelling van de verduurzaming van 

woningen via isolatie urgent is. We laten deze vorm dus los, maar het thema van verduurzaming niet. 

Bijdragen aan versnelling op dat gebied blijven ons als initiatiefnemers aan het hart gaan, juist omdat 

we nut en noodzaak ervan al onderzoekende alleen maar meer zijn gaan inzien.  

Wat we vonden 

Laten we beginnen met wat de afgelopen periode allemaal heeft opgeleverd. Allereerst een hoop 

enthousiasme bij mensen. In indirecte zin via reacties op Facebook en in (toevallige) ontmoetingen 

bij bijeenkomsten in de stad waar het ter sprake kwam. Maar ook meer direct door mensen waar we 

mee spraken en benaderd werden. Zo waren we al gevraagd om te spreken op het Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen congres in Rotterdam. Ook vanuit partners was er enthousiasme. Een 

afspraak met Guilty People voor het verder doordenken van de campagne stond gepland en er was 

iemand op het oog om projectleider te zijn (iemand die vanwege duurzaam en lokaal idealisme 

zojuist was weggegaan uit de bankwereld).  

De eerste twee bestuursleden waren ook geworven: Wouter Beekers (directeur Wetenschappelijk 

Instituut van de Christenunie en groot voorvechter van collectieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken) en Pim Dumans (Projectleider verduurzaming bij Woonstad 

Rotterdam). Een derde lid (met juridisch en financiële achtergrond) was nog niet rond. Diverse 

mensen hadden wel interesse, maar geen tijd. Voor het oprichten van de stichting was contact met 

De Board (www.deboard.nl), van waaruit we hoopten een bestuurslid te vinden (niet gelukt), maar 

waar ook financiële en praktische steun was toegezegd voor de oprichting van de Stichting.  

http://www.deboard.nl/
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Via Rabobank Rotterdam (in de persoon van Ronald van Raaij) was toegang verkregen tot iemand 

met veel ervaring bij het opzetten van revolverende fondsen, was hulp toegezegd bij het snel 

opzetten van de rekening en dergelijke bankzaken en was ook enthousiast gereageerd op een 

eventuele aanvraag voor financiële steun vanuit het Rabobank Rotterdam fonds. Juist op het terrein 

van verduurzaming van de woningvoorraad hebben zij namelijk ook ambities, maar krijgen zij niet of 

nauwelijks aanvragen.  

Via persoonlijke contacten bij de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) was er contact 

met een hoogleraar en promovenda (Willemien den Ouden en Catheel Pino) van de Universiteit in 

Leiden die onderzoek doen naar de potentie van revolverende fondsen voor de publieke zaak. En zo 

waren er nog meer kleine, maar kansrijke contacten met personen en instellingen in en buiten de 

stad.  

Maar er waren ook zaken die niet gelukt zijn. Ondanks enthousiaste initiële reacties gaven zowel 

Stichting Doen als het Job Dura Fonds aan geen geld te geven aan het project. Bij beide was 

toelichting vooral dat ze zoveel aanvragen krijgen en ze voor andere projecten kozen. En er waren 

dus meerdere potentiële bestuursleden die geen tijd hadden waardoor het vormen van een voltallig 

en krachtig bestuur nog niet gelukt was. Praktisch waren er dus nog wat hobbels te nemen, maar dat 

was een kwestie van gestaag doorwerken. 

Hoe wetgeving een goed plan in de weg zit. 

Maar naast wat wel en niet gelukt is verkregen we in deze fase informatie die alles in een ander licht 

begonnen te plaatsen. Want in contacten met Revolverend Fonds Groningen, WOAB, Svn, Mazars, 

Janssen-Johann en Rabobank Rotterdam kwamen een aantal zaken naar boven die we ofwel niet 

wisten, of waarvan we ons niet voldoende hadden gerealiseerd dat deze op ons van toepassing 

zouden zijn. Enkele relevante passages uit de diverse mails: 

Mijn twijfels over je concept hebben direct betrekking op alles wat te maken heeft 

met de Wet Financieel Toezicht. Aan deze wet zul je moeten voldoen.  

Daarnaast zijn wij van mening dat een concept ook zonder overheidssteun 

uiteindelijk levensvatbaar moet zijn. Anders blijft het bij een leuk experiment, en 

dat was het. Dus ook hier zou aan gewerkt moeten worden. 

Ook valt mij op dat je wil gaan voor renteloos, als maatschappelijke 

dienstverlening. Hier spelen twee zaken: dit mag (Europees) alleen als er geen 

marktpartijen zijn die het zouden kunnen doen. Hierover heb ik, zeker in de 

isolatiewereld, het vermoeden dat er commerciële concepten bestaan. 

 (Henk de Jager, WOAB) 

Je project spreekt me erg aan en zou realiseerbaar zijn als je samen gaat werken 

met Verenigingen van Eigenaren etc. 

(Geerten Eijkelenboom, Revolverend Fonds Groningen) 

Ik heb de stukken zelf bekeken en ook nog eens laten bekijken door een intern 

deskundige. Beiden komen we tot de conclusie dat voor dergelijke investeringen 

een financieringsoplossing en een bijbehorend fonds geen oplossing is. Om een 

idee te geven, het verstrekken en beheren van leningen van 1.000 euro (los van of 

dit wel of niet als lening moet worden gezien) kost al gauw het dubbele of zelfs 

http://www.revolverendfondsgroningen.nl/Wat-we-doen.html#Home
https://www.woab.info/
https://www.svn.nl/
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nog meer, vanwege de bijkomende financieringskosten. Immers elke lening, hoe 

klein ook, doorgaat het elfde handelingsproces. Daarbij moet je je afvragen of 

dergelijk kleine bedragen geleend moeten worden, ik ben van mening van niet.  

Ik heb het dan nog niet over de governance van het fonds. AFM en DNB stellen 

heel wat eisen aan het verstrekken van geld aan particulieren. 

(Richard Luigjes, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

Gemeenten) 

Afhankelijk wie (welke rechtspersoon / instantie) dit krediet gaat aanbieden zijn 

hier strenge wettelijke regels mee verbonden. Denk vooral aan (strenge) wet- en 

regelgeving vanuit de Wft, maar ook bijvoorbeeld de wet Fido als het om een 

overheidsinstantie gaat die het krediet gaat aanbieden. 

Afhankelijk hoe de funding van het revolverend fonds geregeld is kan het ook zijn 

dat deze funding van het fonds allerlei strenge wettelijke regels met zich 

meebrengt. Denk aan het verbod op aantrekken van opvorderbare gelden 

waarvoor een (bank)vergunning van DNB vereist is. (…) Verder speelt nog (allerlei) 

wetgeving op het gebied van krediet- of effectenbemiddeling en hiermee 

samenhangend (verplicht) toezicht van de AFM en benodigde vergunningen. 

(Nico Janssen, Janssen-Johann) 

Bij elkaar opgeteld wijzen eigenlijk alle experts op twee belangrijke belemmerende factoren: de 

wettelijke eisen die aan het product gesteld worden en de financiële kracht van het instrument. Wat 

betreft het eerste blijkt dat je aan allerhande wetten moet voldoen die te maken hebben met 

kredietverstrekking. Daarvoor zou een bankvergunning noodzakelijk zijn. Een aanvraag hiervoor kost 

minimaal € 10.000. Je zou ook nog een uitzondering aan kunnen vragen bij DNB, maar deze kost        

€ 3.600 en wordt eigenlijk bijna nooit verleend1.  Ook Europese regelgeving over marktverstoring 

zouden wel eens van toepassing kunnen zijn. Al met al is dit een sterk gereguleerd veld, waarin een 

‘product’ als het revolverend spouwmuurfonds eigenlijk niet past. Als we al veel partijen hebben 

gesproken komen we in contact met Janssen & Johann die een haalbaarheidstudie doen in opdracht 

van de provincie Gelderland naar het opzetten van ESCO’s. De documenten die zij ons toesturen 

(meegestuurd als bijlage), laten heel duidelijk zien dat het veld juridisch behoorlijk complex is en dat 

daarin een nieuw ‘product’ plaatsen alles behalve een sinecure is. 

Daarnaast waarschuwen diverse partijen voor de optimistische financiële voorstelling van zaken in 

het plan. Gaan mensen wel terugbetalen, of moet je hier gaan werken met risico-profielen 

(Rabobank), is het bedrag niet te klein waardoor de overhead per huishouden te groot is (Svn) en is 

het straks wel schaalbaar zonder geld van derden erbij (diverse partijen).  

De mails en gesprekken werken behoorlijk ontnuchterend. Ons plan blijkt niet alleen briljant, maar 

ook ‘disruptief’. Of anders gezegd, het past niet in het huidige speelveld. De wet biedt er geen ruimte 

voor. En als financieel product is het enerzijds volgens sommigen te risicovol en anderszijds volgens 

anderen te ideëel/niet-commercieel genoeg. Dat ondermijnt allemaal de levensvatbaarheid van het 

plan drastisch.  

  

                                                           
1 Zie Janssen & Johann (2017) ESCo Nijkerk Haalbaarheidsstudie, p. 144, noot 249 
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De kanteling 

 

De ontnuchterende gesprekken maken dat het beeld in ons hoofd langzaam begint te kantelen. 

Zagen we eerst een eend (een collectieve oplossing voor een duurzaam vraagstuk), drong nu het 

konijn zich op (een individuele lening in een mooi jasje). En als dan eenmaal het beeld gaat kantelen, 

dan komen er ineens ook weer allemaal kritische vragen naar boven. Vragen die niet voor het eerst 

gesteld worden, maar zich nu wel weer in een ander daglicht tonen en dus ook tot andere 

antwoorden uitnodigen. In een mail aan de twee bestuursleden en het geweten van het project (Arie 

Lengkeek) somden we de volgende vragen op: 

 De Wet Financieel Toezicht (Wft) zit in de huidige opzet in de weg. En dat is misschien ook 
wel met een reden, want kredietverstrekking is gegeven de schuldenproblematiek in 
Nederland niet voor niets (nog niet goed genoeg) gereguleerd 

 De omstandigheden zijn gewijzigd ten opzichte van toen we het idee kregen: 
o de markt is aan het versnellen: denk aan Nederland Isoleert wat overgenomen wordt 

door Essent: https://www.nederlandisoleert.nl/nieuws/nederland-isoleert-
samenwerking-essent/ , maar ook aan de collectieve inkoopactie van de 
Woonwijzerwinkel: http://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopspouw/  

o De overheid gaat extra investeren: 100 mln voor corporaties om versneld te isoleren 
en meer maatregelen in een energieakkoord: https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-
groen-en-duurzaam-is-het-regeerakkoord-nu-echt/   

 Is geld(gebrek) nu echt de reden waarom mensen het niet doen? Of maken we eigenlijk 
gewoon een heel dure/ingewikkelde campagne waarmee we straks die mensen overhalen 
die toch al van plan waren het te doen/die het best kunnen betalen uit eigen zak? 

 Is het model wel sluitend te houden, of lekt er straks toch door wanbetaling of langere 
terugverdientijd geld weg. Waren we daar niet te naïef over de betalingskant (proefden we 
bij de Rabobank) en te optimistisch over de besparing (terechte vraag van Wouter Beekers)? 

 Hoeveel groeipotentieel is er voor dit model als de markt nu lijkt aan te trekken voor isolatie? 
Is het straks een proefmodel waar geen schaalsprong meer voor te maken valt? 

 Is het slim om in een systeem wat op individuen is ingericht (inclusief daarvoor beschikbare 
subsidies en extraatjes zoals de isolatiebon in Rotterdam) te proberen dit model er naast te 
zetten? 

https://www.nederlandisoleert.nl/nieuws/nederland-isoleert-samenwerking-essent/
https://www.nederlandisoleert.nl/nieuws/nederland-isoleert-samenwerking-essent/
http://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopspouw/
https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-groen-en-duurzaam-is-het-regeerakkoord-nu-echt/
https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-groen-en-duurzaam-is-het-regeerakkoord-nu-echt/
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 Krijgen we nu voor ieder product een eigen collectief waar je lid van wordt, dus voor je 
zonnepanelen bij Blijstroom, voor je verzekering bij het Broodfonds, en voor je isolatie bij het 
Revolverend Fonds? 

 Historisch springen collectieven/coöperaties daar op waar overheid zich terugtrekt/nog niet 
aanwezig is en de markt het laat afweten weten we van hoogleraar Tine de Moor (via Arie 
Lengkeek). Is de collectieve oplossing dan niet te laat nu beide naar voren stappen? 

 Te ideëel, waardoor het uiteindelijk nooit de potentie kan waarmaken op de langere termijn. 
Dan is het een heel duur prototype gebleken, van iets waar je gewoon (licht-)commercieel in 
mag en kan zitten?  

Wat dit betekent voor het fonds in zijn huidige vorm 

Het gekantelde beeld en de wettelijke belemmeringen maken dat je je als initiatief moet afvragen of 

en hoe nu verder. Dat hebben we gedaan gedaan en uiteindelijk zagen we vier wegen voorwaarts: 

 Tegen de wet gaan vechten, op zoek naar mazen in de wet, of anderszins de wet alle 

aandacht geven.  

o Dat is geen optie: we zijn geen juristen, het is een lange weg met weinig kans op 

succes en de Wft is er niet voor niets. 

 Het product onderbrengen bij een derde partij die wel over een bankvergunning beschikt. 

Genoemde namen in gesprekken zijn de Rabobank of Eneco. 

o Dat past niet bij de huidige, collectieve non-profit opzet. Dan zou het een 

commercieel product moeten worden en daar zat nu juist het onderscheidende 

vermogen van het plan in zijn huidige vorm.  

 Het product aanpassen. Spouwmuur in collectief verband blijft de inzet, maar de opzet en 

organisatie moet anders om niet te vallen onder de wet. Diverse wilde gedachten zijn langs 

gekomen in gesprekken: vorm het om tot verzekeringsproduct, presenteer het als gift bij een 

lidmaatschap voor 5 jaar, of via een broodfondsconstructie. Daar zou over nagedacht 

moeten worden. Interessant zou zijn om dit met kenners en stakeholders gezamenlijk te 

doen. 

o Interessant om te doen, maar een kale denkexercitie voelt nu niet als de meest 

productieve weg voorwaarts. 

o Je zou dit kunnen opzetten als een soort product-uitdaging: ontwerp een product 

voor collectieve isolatie, waarbij je de nu aan het ‘Revolverend Spouwmuurfonds‘ 

toegezegde bijdrage van Citylab010 hiervoor beschikbaar stelt. 

 Dat kunnen wij als fonds natuurlijk niet beslissen, maar zou vanuit de 

gemeente een manier zijn om met het idee verder te gaan. Het daagt 

partijen uit om met een innovatief idee op dit specifieke thema te komen. 

 Het stopt hier. Alles overziend was het een mooi model, maar is de praktijk te weerbarstig 

enerzijds en al weer verder anderzijds. Soms moet je ook weten wanneer het beter is om 

maar te stoppen. Voor ons gevoel is dat moment nu, voordat we heel veel meer tijd en geld 

er in stoppen.  

Alles overziend constateren we dat de eerste 2 optie voor ons geen optie zijn. De derde is alleen 

interessant wanneer de gemeente daarin het voortouw neemt en eigenlijk een  ‘open inschrijving’ 

uitschrijft, waarin ze partijen uitdaagt om een ‘isolatie-versnelling’ te realiseren. Voor ons als 

initiatiefnemers blijft echter maar 1 conclusie over, namelijk dat het hier eindigt.  
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Conclusie 

En daarmee zien we hoe een ‘briljant’ plan toch geen realiteit wordt. We nemen ons verlies en 

ronden netjes af en richten onze aandacht op andere zaken. Of beter gezegd, we gaan op zoek naar 

betere wegen voorwaarts als het gaat om duurzaamheid. We danken alle partijen voor hun tijd, 

kennis en openheid om zaken met ons te delen. In het proces hebben we als initiatiefnemers een 

hoop geleerd en die kennis en de mensen waarvan we deze kennis ontvangen hebben, nemen we 

mee. We zetten dus ook geen punt er achter, maar plaatsen een puntkomma. Want hoe het vanaf 

hier verder gaat; 

 

Rotterdam, 3 februari 2018 


