Effectentoets wijziging subsidieregeling verduurzaming en
onderhoud huurwoningen (SVOH)
De effectentoets staat beschreven in de toelichting, in hoofdstuk 4 en 5.
5. Gevolgen
Gevolgen voor verhuurders
De wijziging van de subsidieregeling heeft vooral gevolgen voor verhuurders, want zij ervaren
minder obstakels in de regeling bij het verduurzamen en onderhouden van hun woningen.
Verhuurders van monumenten hebben baat bij deze wijziging, omdat de regeling beter aan zal
sluiten op de situatie van monumenten. Door de wijziging zullen verhuurders van monumenten
hun woningen gemakkelijker kunnen verduurzamen en onderhouden. Als de verhuurders door de
wijziging besluiten hun woningen te verduurzamen, profiteren ook de huurders: zij krijgen lagere
energielasten en een hoger wooncomfort (mits de investeringen – zoals gebruikelijk – niet volledig
worden doorgevoerd in een huurverhoging).
De wijziging zal tot extra subsidieaanvragen voor huurwoningen in de vrije sector leiden,
aangezien deze doelgroep eerder niet onder de regeling viel. Hierbij is een grote groep private
verhuurders gebaat, want zij konden eerder geen subsidie krijgen voor energiebesparing en
aanverwante onderhoudsmaatregelen. Deze mogelijkheid tot subsidie is vooral belangrijk voor
private verhuurders die nog huurwoningen bezitten met een slecht energielabel, omdat deze voor
2030 verduurzaamd moeten zijn.
De verwachting is dat het aantal subsidieaanvragen door deze wijziging zal toenemen. Het doel is
immers om de regeling aantrekkelijker te maken, onder andere door aparte eisen voor
monumenten op te nemen, de doelgroep te verbreden en de eis van minimaal twee maatregelen
los te laten. Als er meer aanvragen binnenkomen en de projecten ook worden uitgevoerd, worden
er meer woningen verduurzaamd, waardoor de CO2-reductie toeneemt. Ook krijgen uitvoerende
bedrijven die zich specifiek op monumenten richten waarschijnlijk meer projecten.
Administratieve lasten
De administratieve lasten bij de SVOH bestaan uit de kosten van de informatieverplichtingen aan
de overheid. Deze kosten doen zich alleen voor als iemand zelf besluit subsidie op basis van de
SVOH aan te willen vragen. Er is dus geen sprake van een verplichting en de inspanning levert
subsidie op. Desalniettemin is het belangrijk deze lasten beperkt te houden. Deze
wijzigingsregeling verandert niets aan de lastendruk voor verhuurders: zij moeten immers nog
steeds dezelfde gegevens en documenten aanleveren. Voor verhuurders van monumentale panden
gelden weliswaar nieuwe eisen, maar deze eisen zijn van dezelfde aard (aanleveren maatregelen,
oppervlaktes en gemaakte kosten) als voorheen. Voor deze doelgroep veranderen de
administratieve lasten dus nauwelijks. De enige wijziging is dat verhuurders van gemeentelijke
monumenten moeten aantonen dat hun woning een monumentenstatus heeft, maar dit vergt een
zeer geringe tijdsinvestering.
Financiële gevolgen Rijksoverheid
De wijziging van de SVOH heeft nagenoeg geen financiële gevolgen. Het totale subsidiebudget (€
152 miljoen) en het budget voor de uitvoeringskosten (€ 8 miljoen) blijven hetzelfde. Wellicht zal
er een lichte toename zijn van de uitvoeringskosten voor RVO, als het aantal subsidieaanvragen
toeneemt (en het bedrag per aanvraag afneemt) doordat de verplichting om twee maatregelen te
treffen is losgelaten en doordat de doelgroep verruimd is.
6. Uitvoering
Namens de minister voor VRO zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) in
mandaat de subsidieaanvragen beoordelen en al dan niet subsidie verlenen. De aanvragen tot
subsidieverlening en vaststelling zullen zoveel mogelijk geautomatiseerd beoordeeld worden op
basis van bekende gegevens over de woningen, zoals toetsing op eigendom en gebouwtype. Voor
de staatssteuntoets in verband met verhuurders kan gebruik worden gemaakt van een op de RVOwebsite beschikbaar gestelde de-minimisverklaring.
De wijziging heeft gevolgen voor RVO. Het aantal aanvragen zal toenemen vanwege de verbreding
van de doelgroep, het loslaten van de twee maatregelen-eis en het toevoegen van maatregelen
voor monumentale huurwoningen. Hierdoor is een (beperkte) toename van de uitvoeringslasten

voor de overheid te verwachten. RVO moet ook controleren of een monumentale huurwoning
waarvoor subsidie is aangevraagd daadwerkelijk een monumentenstatus heeft. Doordat de
bewijslast hiervoor bij de aanvrager ligt, levert dit echter slechts beperkte extra uitvoeringslasten
op.
Verder neemt de uitvoerbaarheid van de regeling toe doordat er slechts eisen gelden voor één
grote doelgroep: private verhuurwoningen. Eerder was er een onderscheid tussen gereguleerde
huurwoningen boven de liberalisatiegrens en gereguleerde huurwoningen onder de
liberalisatiegrens, waardoor RVO moest controleren in welke categorie de ingediende woning viel.
Dat is niet langer nodig, waardoor de uitvoerbaarheid verbetert.

