
‘We denken graag mee, maar zijn ook gebonden aan regelgeving’ 

Robin Theunissen werkt als financieel adviseur en is aanjager van het themateam Duurzaam Wonen 

van de Rabobank in Oss-Bernheze. Zijn collega Irma ten Voorde werkt bij Rabobank Nederland en is 

Productmanager Duurzaam wonen. We spraken hen in het kader van Energie voor Iedereen waar 

Robin betrokken is geraakt bij de pilot in Bernheze. 

Hoe staat energiearmoede op de agenda van de Rabobank? 

‘Het is een thema dat nog geen specifieke aandacht heeft binnen de bank. Geldzorgen in het 

algemeen staat wel op de agenda en het moeilijk kunnen betalen van de energierekening is hier een 

onderdeel van. Er is binnen de bank de afgelopen jaren wel steeds meer aandacht gekomen voor 

preventieve hulp. We hebben als bank steeds meer een signaleringsfunctie waarbij het behoeden 

voor een betalingsachterstand ons doel is. Een speerpunt van de Rabobank is een financieel gezond 

leven voor iedereen. Daarmee bedoelen we dat iedereen mee moet kunnen doen in de 

maatschappij.’  

Welke opties hebben jullie voor particuliere woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen? 

‘We hebben een huisscan ontwikkeld voor mensen die willen verduurzamen, deze is beschikbaar 

voor zowel klanten van de Rabobank als mensen die geen klant bij onze bank zijn. Deze staat op onze 

website. Verder zijn er meerdere regelingen waarmee je een extra hypotheek of extra ruimte kunt 

krijgen om de kosten van een duurzame verbouwing te financieren. Zo is er de Rabo Groenhypotheek 

en bestaat er de mogelijkheid voor een groen bouwdepot. En we zijn betrokken bij het 

Warmtefonds. Duurzaam Wonen is inmiddels een vast onderdeel van onze adviesgesprekken met de 

klant. We worden nog niet vaak gevraagd om mee te denken in het geval van huiseigenaren met een 

smalle beurs die hun woning willen verduurzamen. De casus in Bernheze is wat dat betreft uniek 

voor ons.’ 

Hoe kijkt de Rabobank aan tegen de casus van het particuliere huishouden in Bernheze dat aan EVI 

meedoet? 

‘We hebben nog niet veel te maken gehad met een dergelijke situatie, maar de verwachting is dat dit 

op termijn meer zal gebeuren (weinig financiële ruimte om te verduurzamen, terwijl de wens er wel 

ligt). Het is duidelijk een doelgroep waar we als bank en maatschappij aandacht voor moeten 

hebben, omdat er op dit moment weinig mogelijkheden voor bestaan. We hebben als bank te maken 

met wet- en regelgeving. Een renteloze lening verstrekken aan huishoudens is geen optie. We 

kunnen niet vanuit willekeur handelen en hebben standaardnormen als uitgangspunt, hoezeer we 

maatwerk willen bieden. Als er sprake is van leenaversie en er is geen eigen geld, dan kunnen we op 

dit moment erg weinig voor dit individuele huishouden (of vergelijkbare huishoudens) betekenen. 

Binnen de Rabobank zijn we wel hiermee bezig. We krijgen signalen uit de markt en geven deze door 

aan de partijen die de normen opstellen. Mogelijk komen er in de toekomst wel mogelijkheden voor 

deze doelgroep. Dit is niet een uitdaging wat één partij kan oplossen, daarvoor zullen de 

verschillende stakeholders gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten.’ 

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/duurzaam-wonen/orientatie/duurzaam-verbouwen/

