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Schriftelijke vragen over geen lening uit Stichting Nationaal 
Energiebesparingsfonds voor mensen van boven de 75 jaar 
oud

Geachte mevrouw Beenen en de heer Engelkens,

Hierbij beantwoorden wij u schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld in 
uw brief van 10 maart 2019.

1. Kent u de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds? ^

Ja, met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen energiebesparende 
maatregelen voor woningen gefinancierd worden.

2. Bent u op de hoogte dat deze Energiebesparingsregeling niet beschikbaar is voor burgers van 
75 jaar of ouder?

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

3. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat er heel wat mensen van 75 jaar en ouder zijn die zich 
verantwoordelijk voelen voor het klimaat en hun woning willen verduurzamen?

Ja, wij zijn ook van mening dat ook mensen van 75 jaar en ouder zich ook verantwoordelijk voelen voor het 
klimaat.

Bent u met de PvdA-fractie van mening dat ook ouderen moeten kunnen profiteren van deze 
financieringsmogelijkheid?

Ja, wij zijn van mening dat ook de mensen van 75 jaar en ouder moeten kunnen profiteren van deze 
financieringsmogelijkheid.
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Bent u met de PvdA-fractie van mening dat gezien de toenemende vergrijzing het belang 
toeneemt dat ouderen toegang hebben tot financieringsfaciliteiten?

Ja.

Zo Ja, wat vindt u dan hoe dit zich verhoudt tot het feit dat de Energiebesparingsregeling niet 
open staat voor ouderen?

Wij zijn van mening dat de regeling open zou moeten staan voor iedereen en dus ook voor ouderen.

Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?

N.v.t.

4. Bent u met de PvdA van mening dat de risico’s dat ouderen deze lening niet kunnen
terugbetalen beheersbaar zijn? Bijvoorbeeld omdat de lening die het Energiebesparingsfonds 
verstrekt een lening voor een gerichte bestemming is die niet vrij beschikbaar is en gekoppeld 
wordt aan het huis?
En dat mocht er na overlijden van de schuldenaar nog een restschuld bestaan dat dat in 
mindering kan worden gebracht op de erfenis?

Ja, deze mening delen wij.

Zo Ja, bent u bereid om in navolging van andere provincies waaronder Drenthe en Overijssel, 
een afspraak te maken met het Nationaal Energiebespaarfonds om garant te staan te staan voor 
inwoners van boven de 75 Jaar als ze een energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal 
Energiebesparingsfonds ?

Wij zijn van mening dat het logischer is om nationale vraagstukken ook nationaal op te lossen. Dat betekent dat 
wij het ministerie van EZK en het Nationaal Energiebesparingsfonds zullen oproepen de energiebespaarlening 
beschikbaar te stelien aan mensen van 75 jaar en ouder. Wij vinden het niet wenselijk om dit per provincie apart 
te regelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ijloogachtend,

Sedeputeer^e Staten van Groningen:
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, locosecretaris.


