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Woord vooraf van de voorzitter
Cvba Duwolim is ondertussen een gevestigde waarde op het vlak van energierenovatie in Limburg. Met
onze nieuwe DuwolimPlusleningen zijn we zelfs een voorbeeld voor Vlaanderen en andere energiehuizen.
Sinds de start van Duwolim in 2009, verstrekten we tot eind 2016 reeds 3.417 Vlaamse groene sociale
leningen en 656 Limburgse DuwolimPlusleningen. Onze hoofddoelstelling blijft om zoveel mogelijk
woningen op een betaalbare manier energiezuinig te renoveren met onze sociale energieleningen in
combinatie met gerichte premies. Nog belangrijker dan het reduceren van de energieprijzen is het
verminderen van het energieverbruik. Zo vermijden we dat er achteraf minder financiële problemen -en
miserie- opgelost moeten worden met curatieve maatregelen zoals sociale maximumprijzen, minimale
levering via een aardgasbudgetmeter, bescherming bij wanbetaling, enz.
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse regering bevoegd voor deze sociale energieleningen. Mede dankzij de
campagne verbonden aan deze transitie en de groeiende bekendheid van de leningen zagen we de vraag
naar onze Duwolimlening de laatste 2 jaar sterk stijgen. Het aantal toegekende leningen steeg in 2016 nog
met 19% tot 807 en 415 DuwolimPlusleningen.
Mede dankzij ons advies en onze technische ondersteuning kunnen ook de laagste inkomens hun woning
energiezuinig maken. Bijna 20% van deze leningen ging naar mensen met zeer lage inkomens of in een
precair sociaal statuut. 72 bouwheren en -dames hadden een gezinsinkomen lager dan € 1500 per maand.
Een sociale financiering is trouwens niet enkel bij deze strikte financieel precaire doelgroep cruciaal. Dit is
ook zeer vaak het geval bij bijvoorbeeld senioren en alleenstaanden. In 17% van onze kredietdossiers ging
het om 65+’ers. 27% van de kredieten werd afgesloten door alleenstaanden. Kennis van de lokale situatie
en vooral de samenwerking met lokale organisaties en besturen zijn daarbij van cruciaal belang gebleken,
zeker voor het bereiken en begeleiden van deze sociale doelgroep. Juist bij deze groepen is de door ons
geboden begeleiding cruciaal om de juiste werken, die de grootste energiebesparing realiseren, op een
correcte manier te laten uitvoeren.
Alle betrokken gezinnen en alleenstaanden zien dankzij hun renovaties die in 2016 werden verricht hun
energierekening met gemiddeld € 816 per jaar dalen. Samen besparen ze jaarlijks ruim € 685.000. Dankzij
onze intensieve begeleiding konden deze gezinnen daar bovenop nog voor € 1.343.000 aan premies en
voordelen inschakelen.
Jaarlijks besparen zij ook nog eens 1.710 ton CO². De renovaties die Duwolim de voorbije 5 jaar begeleidde
zorgen samen voor een CO²-besparing die gelijk staat met het definitief uit het verkeer halen van
ongeveer 4000 wagens die gemiddeld 15.000 km per jaar rijden. Zo dragen deze energiebesparende
ingrepen ook hun steentje bij aan de Limburgse klimaatdoelstellingen.
Met onze Duwolimlening dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen en aan de bestrijding
van de energiearmoede. Met de bijna 12,5 miljoen euro investeringen leveren we in 2016 ook een niet te
negeren input in de lokale economie en werkgelegenheid.
Om hun woningpatrimonium sneller energiezuiniger te maken hebben ondertussen 7 Limburgse
gemeenten voor hun inwoners de Duwolimleningen renteloos gemaakt door een gemeentelijke
rentesubsidie. In 2016 hebben 221 kredietnemers uit Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Alken en Lanaken
hiervan gebruik gemaakt. Vanaf 2017 geldt deze regeling ook in Leopoldsburg. Dankzij deze succesvolle
maatregel verdubbelde in deze gemeenten het aantal leningen tegenover 2015.
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Het succes van Duwolim moet gezocht worden in het unieke partnerschap dat aan de basis ligt. Onze
coöperatieve partners bundelen in dit project op een transparante manier hun expertise, organisatie
en ervaring. Samen sterk, zo blijkt ook uit het succes van het in 2015 gelanceerde DuwolimPlusproject,
waar de vakkennis van de socialprofitpartners in Duwolim versterkt werd met ondersteuning en inzet
van financiële middelen vanwege openbare partners. Het samenwerken met andere organisaties, hetzij
publiek, privaat of vanuit het middenveld, vormt ons DNA en is meteen de belangrijkste katalysator van
een succesvolle werking. De combinatie van sensibilisering, persoonlijke begeleiding, advies op het terrein
en een aanbod van betaalbare en toegankelijke financiering zet mensen in beweging.
Ondanks het steeds groter wordende bereik, en in weerwil van het negatief advies van verschillende
spelers op het veld, werkt de Vlaamse regering al geruime tijd aan een nieuw model waar enkel nog de
zeer precaire doelgroep met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 18.002,48 terecht kan bij de
energiehuizen zoals Duwolim. Al de anderen zullen naar hun bank moeten stappen. Tegelijk wil minister
Tommelein zoeken naar vervangactiviteiten, al dan niet gefinancierd door de overheid, om toch een
leefbaar kader te bewaren voor de energiehuizen.
Met onze RVB zoeken we noodgedwongen mee naar een tweesporencompromis voor de toekomst van
ons energiehuis:
•

•

Om een toegankelijk, gezond en kostenefficiënt leningssysteem overeind te houden, pleiten wij voor
een afbakening van een doelgroep voor Vlaamse Energielening aan 2% via een inkomensgrens.
Buiten de enge 0%-doelgroep is er duidelijk een -weliswaar minder strikt afgebakend- publiek dat via
de banken geen toegang zal krijgen tot een betaalbare financiering om hun woning energiezuinig te
maken (alleenstaanden, ouderen, enz.).
Onbevangen de oefening maken van een taakverruiming. In die oefening komen we natuurlijk op
een reeds verkaveld terrein van de distributienetbeheerders, de provinciale Steunpunten Duurzaam
Wonen, de sociale economie, de woonloketten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Lokaal Woonbeleid, e.d., onze eigen partners op het veld.

Op het terrein blijven ondertussen nog vele woningen over die in aanmerking komen voor een
energierenovatie om zo de eigenaars mee te helpen besparen op hun energie-uitgaven, maar ook om
de CO²-uitstoot mee te helpen reduceren in het kader van onze Vlaamse klimaatdoelstellingen. Helaas
ontbreekt daarvoor bij velen het budget en de nodige expertise, hetgeen de banken ook niet zullen
kunnen aanbieden.
Hiervoor blijven we constructief en permanent in dialoog met de publieke partners om zo vooral de
belangen van onze doelgroep te kunnen verdedigen en onze doelstelling te kunnen blijven realiseren.

Carien Neven
voorzitter Duwolim CVBA-so
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Duwolim CVBA SO, het Limburgse energiehuis
Oprichting, statuten en erkenning
Opgericht op 03 november 2008 krachtens akte verleden voor notaris Van Aenrode te Genk. Gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 december 2008 (nummer 0186485).
Ondernemingsnummer BE 0807.760.273 - RPR Hasselt.
Erkend door de FOD Economie als sociale kredietverstrekker van leningen op afbetaling onder nummer
213092. Erkenning als sociale kredietgever voor consumentenkrediet bij de FSMA in aanvraag.
Sinds 2008 erkend door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) als lokale entiteit
op voordracht van alle Limburgse steden, gemeenten en OCMW’s. Deze erkenning werd eind 2014
onveranderd overgedragen ten aanzien van het Vlaams Energie Agentschap (VEA), dat ingevolge de
staatshervorming bevoegd werd.
Duwolim is een vennootschap met als sociaal oogmerk: “energiebesparende renovaties betaalbaar maken
voor gezinnen met een beperkt inkomen en/of een kansenproblematiek”.

Aandeelhouders
CVBA ONESTO WOONPUNT, met zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/1
CVBA LIMCOOP, met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Broekxplein 6
VZW Stebo, met zetel te 3600 Genk, Windekestraat 1
VZW Centrum voor Duurzaam Bouwen, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Marktplein 7
CVBA Infrax, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 55/12

Raad van bestuur (op 31/12/2016)
Carien NEVEN 				Voorzitter
Hans VERMEULEN			
Gedelegeerd-bestuurder
Guido CLAES				
Erwin DE BRUYN
Guido HOMBROUCKX
Ingrid QUINTENS
Ine SCHILS
Berthold SIMONS
Jos VANDERSTRAETEN
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Limburgse woningen energiezuinig maken
De klimaatambities van Limburg zijn groot. Bij de realisatie daarvan is het energiezuinig maken van het
woningpatrimonium een belangrijke doelstelling. Duwolim timmert al heel wat jaren mee aan de weg.
De resultaten mogen gezien worden. 2016 was – opnieuw – een recordjaar.

Aantal ondersteunde renovaties
Het aantal renovaties dat door Duwolim werd ondersteund steeg opnieuw fors (+19%) , van 696 in 2015
naar 827. De voorbije vijf jaren werden zo al 2.615 Limburgse woningen aangepakt. Deze renovaties
werden door Duwolim (minstens deels) gefinancierd en de bouwheren konden rekenen op advies en
begeleiding, indien ze daarop beroep wensten te doen. Elk van deze renovatieprojecten werd alvast door
een energie-adviseur mee onderzocht en gescreend.

aantal renovaties

Grafiek 1: Aantal ondersteunde energierenovaties (2012-2016)

Totale investeringsbedragen in de lift
Niet alleen het aantal renovaties liep in 2016 hoog op. De totale kostprijs van de werken die werden
uitgevoerd steeg met 45%. Sinds 2012 werden er werken uitgevoerd voor bijna 32 miljoen euro, waarvan
12.490.738 euro in 2016. Dat is goed nieuws voor de woonkwaliteit, voor het milieu, maar ook voor de
Limburgse aannemers en installateurs die hiermee hun orderboekje zagen aandikken.
De toename van de investeringen hangt uiteraard samen met het succes van de introductie van de
duwolimPlusleningen, waardoor ook globale, meer grootschalige renovaties kunnen worden gefinancierd.
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In de loop van 2015 werd ook de lijst van toegelaten werken voor de energieleningen door Vlaanderen
uitgebreid om bv. aanvullende dakwerken toe te laten. Ook dit heeft een belangrijke impact gehad. Het
gevolg was dat het gemiddelde investeringsbedrag per woning steeg van 12.346 euro in 2015 naar 15.103
euro. Ter vergelijking: in 2011 bv, toen er enkel energieleningen konden worden verstrekt, bedroeg het
gemiddelde investeringsbedrag 9.077 euro.
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totale investeringen

Grafiek 2: Investeringskost van de energierenovaties (2012-2016)

Focus op basiswerken
De meeste renovaties (313) omvatten de vervanging van het schrijnwerk en het glas door
hoogrendementsglas. Ook het isoleren, en dikwijls het volledig renoveren van het dak is een erg populaire
ingreep (253 renovaties). Opvallend was de hernieuwde aandacht voor zonnepanelen in 2016. Niet minder
dan 252 extra Limburgse woningen zorgen voortaan voor hernieuwbare energie. Ook het vervangen van
de verwarmingsinstallatie en muurisolatie waren frequent voorkomende investeringen.
Met uitzondering van de zonneboiler, waarvan er slechts 21 geplaatst werden, stegen alle soorten
investeringen in 2016.
In totaal omvatten de 827 renovaties 1.202 ingrepen. Hoewel velen slechts investeerden in één maatregel,
lag het gemiddelde toch op 1,45 per woning. De meeste ambitieuze bouwheren pakten het grondig aan
en zorgden door een combinatie van drie of meer ingrepen voor een grondige energierenovatie.
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Dakisolatie
Kelder-vloerisolatie
Muurisolatie
Isolerend glas
Zuinige stookketel
Zonneboiler
Warmtepomp
Zonnepanelen

Grafiek 3: Aantal maatregelen (2016)
Kijken we naar de geïnvesteerde bedragen per maatregel, dan komen we aan dezelfde top 3: isolerend
glas, dakisolatie en zonnepanelen. De verwarmingsinstallatie en de muurisolatie wegen hier wat minder
zwaar door. Typisch zijn dat iets betaalbaardere ingrepen.

Dakisolatie
Kelder-vloerisolatie
Muurisolatie
Isolerend glas
Zuinige stookketel
Zonneboiler
Warmtepomp
Zonnepanelen
Andere

Grafiek 4: Investeringsbedragen (euro) maatregelen (2016)
Dankzij de duwolimPluslening kunnen er ook andere, aanvullende investeringen gebeuren.
Toch bleef dit globaal al bij al beperkt (11% van de bedragen) en ging een erg groot deel van de
investeringen naar de energiebesparende werken.
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Renovaties met een hoog terugverdieneffect
De investeringen zorgen voor heel wat jobs in de Limburgse bouwwereld, en zo voor extra groei en
welvaart. Maar als we de resultaten van een heel werkjaar bekijken, kunnen we enkel concluderen dat
vooral de resultaten voor de Limburgse gezinnen die renoveren ronduit spectaculair zijn.
Bij elke renovatie wordt een raming gemaakt van de besparing op de energiefactuur die dankzij de
investering kan worden gerealiseerd. Voor de 827 woningen die in 2016 werden gerenoveerd komt
het mediaanbedrag uit op 68 euro per maand, of bijna 816 euro per jaar. Alle betrokken gezinnen en
alleenstaanden sparen dankzij de renovaties die in 2016 werden verricht jaarlijks meer dan 658.000 euro
uit op hun energierekening. Een bedrag dat jaar na jaar terugkomt en in handen van de Limburgers blijft.
Wie renoveert kan daarenboven meestal genieten van éénmalige fiscale voordelen of premies. Ook deze
worden per renovatie berekend. Het mediaanbedrag, dat nauwelijks is gestegen tegenover 2015 ondanks
de gemiddeld hogere investeringskost, ligt op 1.665 euro of 1.343.000 euro voor de 827 dossiers die in
2016 werden behandeld.
De gemiddelde terugverdientijd liep op van 14,8 jaar in 2015 naar 16,9 in 2016. Een verdere daling van de
premies en fiscale voordelen in Vlaanderen verklaart dat voor een deel. Natuurlijk zijn er met duwolimplus ook werken bijgekomen die vooral mikken op meer wooncomfort en herwaardering van de woning,
zonder daarbij terugverdieneffecten te realiseren op vlak van energie.

Bijdrage aan de Limburgse klimaatdoelstellingen
De uitgevoerde renovaties leveren samen een jaarlijkse besparing van 1.710 ton CO2 op. Dat is vrijwel
identiek met de totale besparing die in 2015 werd gerealiseerd. Het mediaanbedrag lag met 2,119 ton iets
lager dan in 2015, maar dit wordt gecompenseerd doordat er meer woningen werden aangepakt.
De renovaties die Duwolim de voorbije 5 jaren begeleidde zorgen samen voor een jaarlijkse besparing van
6.750 ton CO2-uitstoot. Dat stemt ongeveer overeen met de uitstoot van +/- 4.000 wagens die gemiddeld
15.000 km per jaar rijden.

Ondersteunen wie er nood aan heeft
In heel wat gevallen vinden mensen de weg om volledig op eigen kracht een renovatietraject te starten en
succesvol te doorlopen. Voor sommigen is er evenwel wat extra ondersteuning nodig. Dat kan soms een
klein zetje zijn. Bijvoorbeeld om ze voldoende gerust te stellen om eraan te beginnen. Anderen hebben
ook effectief nood aan advies en begeleiding omdat ze minder vertrouwd zijn met de administratieve en/
of bouwtechnische aspecten van een renovatie. En heel wat mensen hebben daarnaast ook geen toegang
tot een betaalbare financiering van hun renovatieproject. Er is wel een belangrijk terugverdieneffect, maar
eerst moet er geïnvesteerd worden natuurlijk.
Duwolim biedt globale oplossingen om deze drempels weg te werken, zodat zoveel mogelijk woningen
energiezuinig kunnen gerenoveerd worden. Het is daarbij belangrijk dat er daarbij vooral gemikt wordt op
een publiek dat echt kampt met één of meerdere van deze obstakels.
Het is niet éénduidig te zeggen wie er juist behoefte heeft aan ondersteuning en wie niet. Toch zijn er een
aantal indicatoren die aangeven of de juiste doelgroep bereikt wordt.
Vast staat dat alleenstaanden en gezinnen met een beperkt inkomen steeds moeilijker de financiering
rond krijgen. Bovendien is het voor deze groep ook cruciaal dat een verbouwing voordelig en zonder
al te veel risico’s kan verlopen. Daarnaast is het belangrijk dat de juiste werken, deze die de grootste
energiebesparing realiseren, op een correcte manier worden uitgevoerd. Op die manier legt de
investering immers een minimale druk op het budget
Het typische inkomen (mediaan) van de in 2016 door Duwolim ondersteunde bouwheren bedroeg 2.835
euro. voor 39% van de gezinnen lag het lager dan 2.500 euro.
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Dit inkomen bevat alle netto inkomsten, inclusief kinderbijslag, alimentatie, vakantiegeld, premies en
dergelijke meer.
Ook de allerlaagste inkomens kunnen mits steun hun woning energiezuinig maken. Dat bewijzen de 72
bouwheren die met een inkomen lager dan 1.500 euro per maand de stap zetten in 2016. Bijna een kwart
van cliënten (23%) hadden een inkomen dat lager lag dan 2.000 euro per maand en voor 39% van de
gezinnen lag het lager dan 2.500 euro.
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Alleenstaanden en ouderen zijn typisch een publiek dat nood heeft aan een globale oplossing. Ook in
2016 kon Duwolim deze mensen bijzonder goed bereiken. De 65-plussers vertegenwoordigden 17% van
de dossiers. Niet minder dan 42% van de cliënten waren ouder dan 55 jaar. Veel van deze mensen zien
wat op tegen het uitvoeren van de werken en voelen zich gesterkt door het contact met de Duwolimadviseur om toch aan de slag te gaan.
227 renovaties (27%) werden uitgevoerd door alleenstaanden. Een groot deel daarvan (57 of 7% van het
totaal aantal dossiers) betrof alleenstaanden met kinderen ten laste.

Record aantal leningen
De financieringsmix
Duwolim kan als Limburgs Energiehuis voor de energierenovatie, als belangrijk onderdeel van haar
dienstverlening, aan de bouwheren een voordelige en toegankelijke financiering aanbieden. Dit enerzijds
dankzij de erkenning van de Limburgse gemeenten en OCMW’s om de Vlaamse Energieleningen
op hun grondgebied te verdelen. Sinds 2015 is er een aanvullende financiering in het aanbod, de
duwolimPluslening, door de samenwerking met de VZW Dubolimburg, in het kader van het SALK-project
dat samen met Provincie Limburg werd opgezet.
De Duwolim-medewerkers die de cliënten bijstaan in hun kredietvraag, zullen uit dit aanbod een passend
voorstel formuleren. Dit vertrekt vanuit de behoefte en de draagkracht van de kredietaanvragers en houdt
rekening met de regels die gelden in de diverse krediet-reglementen.

Duwolim
Duwolim-plus
Eigen of ander vermogen

Grafiek 5: Financieringsbronnen voor de investeringen in euro (2016)

Jaarverslag 2016 – p. 10

We stellen vast dat de eigen inbreng, nu goed voor 9%, relatief wat is gedaald tegenover de 18% van 2015.
Logisch ook gezien 2016 het eerste volledige jaar was waarin het ruime aanbod van de duwolimPluslening
beschikbaar was. Op die manier konden we een breder financieringsaanbod bieden, zelfs voor
grootschaliger renovaties.
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Dat het duwolimPlusaanbod aan belang wint is duidelijk. Al 40% van de middelen die cliënten gebruiken
om te renoveren zijn in 2016 afkomstig van het SALK-project. De duwolimleningen, die gefinancierd
worden met Vlaamse middelen, leveren nog maar net de helft (51%) van het benodigde kapitaal, waar dit
in 2016 nog 61% was.

Duwolimleningen (Vlaamse energieleningen)
Er werden in 2016 door Duwolim 807 Vlaamse energieleningen toegekend voor een totaal bedrag van
6.397.538 euro. Opnieuw een forse stijging dus tegenover de 682 energieleningen in 2015. Duwolim is
hiermee meteen – met een stevige voorsprong – het meest actieve energiehuis in Vlaanderen.
Het gemiddelde kredietbedrag steeg van 7.772 euro in 2015 naar 7.928 euro. Ook de gemiddelde looptijd
liep op van 58,3 maanden naar 59,2 wat vrijwel overeenstemt met de maximum looptijd van 5 jaar.
Opmerkelijk is dat bijna de helft (46%) van de energieleningen renteloos konden worden verstrekt. 149
leningen (18,5%) gingen naar kredietnemers die volgens de Vlaamse regels behoren tot de doelgroep van
de meest kwetsbaren (tegenover 133 in 2015). Voor deze leningen is er een rentesubsidie van het Vlaams
Gewest.
Daarnaast zijn er heel wat Limburgse gemeenten en steden die de energielening voor hun bewoners
renteloos maken door een gemeentelijke rentesubsidie. In 2016 konden niet minder dan 221
kredietnemers (27%) hiervan gebruik maken. Nadat Beringen de spits afbeet in het aanbieden van deze
rentesubsidie volgden stelselmatig heel wat gemeenten dit inspirerende voorbeeld: Overpelt, Alken,
Lanaken, Heusden-Zolder, Ham en recent (2017) ook nog Leopoldsburg. Het gevolg is dat het aantal
begunstigden ruim verdubbelde tegenover 2015.
In bijlage 1 wordt een uitsplitsing gemaakt van het aantal leningen en het bedrag ervan per gemeente.
Hieruit blijkt duidelijk dat het toekennen van de rentesubsidie een positief effect heeft op het aantal
begeleide renovaties.

DuwolimPlusleningen
Dankzij de cofinanciering van de Provincie krijgen Limburgers die hun woning grondiger willen renoveren
en energiezuinig maken toegang tot bijkomende ondersteuning. Het nieuwe energierenovatiekrediet
kreeg de naam DuwolimPluslening. Gestart halfweg 2015, kwam het project in 2016 op snelheid. Er
werden maar liefst 415 dergelijke leningen verstrekt voor een totaal bedrag van ruim 4,9 miljoen.
Het gemiddelde bedrag per lening bleef met 11.855 euro constant tegenover 2015. De gemiddelde
looptijd daalde licht naar 103 maanden (106 in 2015). Bijna een kwart van de leningen waren renteloos.
De beslissing van de stuurgroep om leningen aan verhuurders aan een SVK renteloos te maken, zorgt
ervoor dat dit percentage hier hoger ligt dan bij de Vlaamse energieleningen.
Van de 415 leningen werden er 395 gecombineerd aangeboden met de Vlaamse energielening om
zo tot hogere renovatiebudgetten te komen. De kredietnemers die gebruik maken van duwolim-plus,
kiezen typisch voor een ruimere renovatie. Gemiddeld werden er 1,74 energiebesparende maatregelen
uitgevoerd per renovatie (tegenover 1,45 voor alle duwolim-klanten).
Isolerend schrijnwerk/glas (86) en dakwerken (62) waren de meest uitgevoerde werken. Er werden
voor ongeveer 1,4 miljoen euro aanvullende werken uitgevoerd die niet direct verband hielden
met energiebesparende ingrepen maar tijdens de renovatie mee konden worden uitgevoerd. Het
reglement voor de Duwolim lening laat dit toe, tenminste indien de uitgevoerde werken merendeels
energiebesparend zijn.
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Beheer van de lopende leningen
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Eind 2016 waren er 2.438 Vlaamse energieleningen in omloop, samen goed voor een uitstaande schuld
van ruim 13 miljoen euro. Op 31/12/2016 waren er 10 energieleningen met een achterstand in de
betalingen van meer dan 3 maandbedragen, wat een lichte daling betekent tegenover eind 2015. Vier
daarvan zijn opgenomen in een procedure van collectieve schuldenregeling. Tot op heden diende er nog
geen reëel kredietverlies geboekt te worden, noch werd er beroep gedaan op de Vlaamse waarborg die
dergelijke verliezen zou dekken. Het blijft opmerkelijk en erg uitzonderlijk.
Op 31/12/2016 waren er 492 duwolimPlusleningen opgenomen voor een totaal bedrag van ruim 5,3
miljoen euro. Op geen enkele van deze leningen, die uiteraard alle nog vrij recent werden toegekend, was
er een achterstand van meer dan 1 maand.
In totaal, inclusief de leningen die werden toegekend maar waar er nog geen opname van gebeurde,
beheert Duwolim nu meer dan 3.000 leningen.

Duwolim brengt energiebeleid op het terrein
Duwolim, is een CVBA met Sociaal Oogmerk die in 2008 werd opgericht door vier Limburgse partners die elk
een verwante activiteit ontplooien en hun expertise hebben samengebracht.
•

•
•
•

De VZW Stebo die sinds 1987 projecten en diensten ontwikkelt in het kader van samenlevingsopbouw en
sociaal-economische streekontwikkeling, en via Infocentrum Wonen sociale en technische adviseurs in het
veld heeft;
De VZW Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo), een informatie- en coördinatiecentrum dat
duurzaam bouwen op grote schaal promoot en in praktijk brengt;
De CVBA Limcoop, een coöperatieve van Beweging.net Limburg die ervaring heeft met diverse projecten
rond energiebesparing in de woning (vorming, samenaankoop, begeleiding en advies);
De CVBA Onesto Woonpunt, een coöperatieve van Onesto Kredietmaatschappij, een erkende
kredietmaatschappij voor sociaal woonkrediet.

In de loop van 2010 trad ook nog distributienetbeheerder Infrax toe als coöperant en als partner in de
organisatie.
Duwolim is erkend door alle Limburgse steden, gemeenten en OCMW’s om de Vlaamse energielening
te verdelen. Het Vlaams Gewest kan door de samenwerking met de lokale energiehuizen haar beleid op
het terrein en tot bij de juiste mensen brengen. Duwolim is in Vlaanderen het enige energiehuis dat het
grondgebied van een volledige provincie afdekt. Om dit ruime werkgebied goed te kunnen bedienen wordt er
nauw samengewerkt met de (inter)gemeentelijke woonloketten, de OCMW’s en alle actoren die lokaal actief
zijn op het terrein. Het resultaat mag gezien worden. Duwolim verdeelt van alle energiehuizen in Vlaanderen de
meeste energieleningen.
Op provinciaal niveau is er een hechte samenwerking met de Provincie Limburg en de VZW Dubolimburg.
Samen sterk, zo blijkt uit het succes van het gelanceerde duwolimPlusproject. Alles begon met het
samenbrengen van kapitaal en expertise van de social profit partners die Duwolim hebben gesticht. Deze
basis wordt versterkt door de ondersteuning en inzet van financiële middelen vanwege de openbare partners.
Daardoor kan er binnen een doordachte financiële structuur toegang gevonden worden tot betaalbare
bancaire financiering. De middelen die Triodos in het project inbrengt overstijgen nu al de financiering die de
projectpartners en de overheid hebben ingezet, en kunnen de basis vormen van verdere groei. Op deze manier
kunnen, met inzet van beperkte middelen, echte hefbomen gecreëerd worden en kan de werking opgeschaald
worden om echte impact te creëren. Ook de bouwsector is, via een deelname aan de stuurgroep van het
project, mee betrokken. Ook van die kant is men erg gebaat bij een opgeschaalde werking.
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Nieuwe uitdagingen
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De fundamentele opdracht van Duwolim is deze: zorgen dat de Limburgers kunnen wonen in energiezuinige
en duurzame woningen. De behoefte aan ondersteuning daarvoor is groot en daaraan willen we blijven
tegemoetkomen. De juiste mensen moeten bereikt, gemotiveerd en geholpen worden bij het kwaliteitsvol
renoveren van hun woning. Om dat op lange termijn waar te maken moet Duwolim niet alleen organisatorisch,
maar ook financieel optimaal gestructureerd blijven.
Als energiehuis zal Duwolim zich ook maximaal open stellen. Niet alleen moeten de drempels laag gehouden
worden ten aanzien van het publiek. Het samenwerken met andere organisaties, zij het publiek, privaat
of vanuit het middenveld, vormt het DNA van Duwolim en is meteen de belangrijkste katalysator van een
succesvolle werking.
Gelukkig zorgt de groei van Duwolim stilaan voor interessante schaalvoordelen. Dat is ook erg nodig. We stellen
vast dat kleinere organisaties meer en meer kampen met de hoge standaarden waaraan men moet voldaan.
Met een verstrengde en alsmaar complexere regelgeving wordt compliance, of het deugdelijk voldoen aan de
regels, een zware dobber. Zo moet elke kredietgever sinds kort een erkenning bekomen bij de FSMA. Niet alleen
moet een lijvig dossier worden samengesteld. De eisen waaraan moet worden voldaan als financiële instelling
liggen hoog, ook voor sociale kredietgevers. Nieuwe regelgeving over privacy en databeveiliging zullen daar
tegen 2018 nog een schepje bovenop doen. En wie taken uitvoert in samenwerking met de overheid, en daarin
wil uitblinken, moet voor zichzelf de lat sowieso hoog leggen.
Maar niet alleen overheden stellen hoge eisen. Ook onze cliënten verwachten – terecht – steeds meer van
dienstverleners. Duidelijke communicatie. Professioneel advies dat toch op mensenmaat is en toegespitst wordt
op de individuele situatie en de problematiek waar de mensen op dat moment mee kampen. Ook snelheid is
een kritische factor in een wereld waarin elke oplossing met een druk op de knop wordt verwacht.
Willen we onze rol als schakel tussen overheden, financiers en cliënten ten volle waarmaken, dan zal de verdere
professionele uitbouw van de organisatie cruciaal zijn. Dat is een verhaal van mensen. Gelukkig hebben we
die aan boord. Ondanks de grote drukte, de hoge mate van flexibiliteit die wordt gevraagd en de permanente
onzekerheid waarmee elke organisatie – en bij uitstek de onze - vandaag kampt, kunnen we gelukkig blijven
rekenen op de medewerkers van Duwolim. Maar mensen hebben ook werkmiddelen nodig. Een kwaliteitsvolle
en betaalbare digitalisering van de werking zal de volgende jaren dan ook een belangrijk speerpunt vormen
van onze acties. Gelukkig kunnen we ook daarvoor beroep doen op de expertise en de ondersteuning van de
projectpartners.
Onzekerheid is er natuurlijk ook over het beleid van de overheid. De beste manier om de samenwerking te
verzekeren is door goed werk te leveren en ervoor te zorgen dat dit zwart op wit kan worden aangetoond. Ook
dat vormt echter geen garantie. Duwolim zal dan ook constructief en permanent in dialoog blijven met de
publieke partners om zo de belangen van de doelgroep te kunnen verdedigen.

Verslag “sociaal oogmerk” – art. 661 6° Wetb. Venn.
Het sociale oogmerk van de vennootschap luidt als volgt: “Energiebesparende renovaties betaalbaar
maken voor gezinnen met een beperkt inkomen en / of een kansen-problematiek”.
Uit onderhavig verslag over de werking blijkt dat alle activiteiten van Duwolim kaderden in dit sociale
oogmerk en dat dit in 2016 kon worden gerealiseerd.
Er waren geen uitgaven inzake investeringen in 2016. De werkingskosten bestaan bijna uitsluitend uit
vergoedingen aan de partners om de werking te ontplooien. Alle uitgaven droegen op die manier integraal
bij aan de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap.
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De jaarrekening over boekjaar 2016
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Bijgevoegd vindt u de jaarrekening volgens het neerleggingsmodel bepaald door de Nationale Bank van
België.

Toelichting bij de jaarrekening

Activa
Vaste activa
• De vennootschap investeert niet in vaste activa. De organisatie steunt volledig op de
werkingsmiddelen van de coöperanten die de operationele taken op zich nemen.
Vlottende activa
• De vlottende activa bestaan grotendeels uit handelsvorderingen op de klanten in het kader van de
verstrekte kredieten. De kredietportefeuille steeg fors tegenover 2015, in lijn met de uitbreiding en
groei van de activiteiten.
Liquide middelen
• Het bedrag van de liquide middelen werd wat afgebouwd, maar bleef substantieel. Dat is ook nodig
want klanten kunnen op elk moment de vrijgave van geleden vragen na het indienen van facturen
voor de duwolimPlusleningen.
Overlopende rekeningen (490 en 491)
• De afrekening van de werkingssubsidies over 2016 worden eind van dat jaar opgesteld, maar de
financiële afwikkeling ervan gebeurt pas begin 2017.
• In de overlopende rekeningen van het actief zijn aldus de vergoedingen opgenomen die Duwolim voor
de werking 2016 verworven heeft, maar waarvan de betaling pas in de loop van het volgende jaar zal
ontvangen worden.
• Verder diende ook de rentesubsidie die Vlaanderen over 2016 verstrekt op de energieleningen voor
de doelgroepklanten (40.651 euro) eind 2016 nog ontvangen te worden.

Passiva
Eigen vermogen
• Het vaste kapitaal wordt gevormd door 22 aandelen van 1.000 euro. Er zijn 20 aandelen van categorie
A en 2 aandelen van categorie B. Het vast kapitaal is volledig gestort voor een totaal bedrag van
22.000,00 euro.
• Er zijn 231 aandelen C die het variabele kapitaal van 231.000 euro vertegenwoordigen. Het
maatschappelijke kapitaal komt hiermee op 253.000 euro.
• Wanneer de algemene vergadering instemt met het voorstel tot winstverdeling, dan stijgen de
reserves tot 29.777 euro. De bescheiden aangroei van het eigen vermogen moet de vennootschap
toelaten om op lange termijn de werking te blijven verzekeren.
Voorzieningen
• De Raad van Bestuur heeft gemeend dat het getuigt van een voorzichtig beheer om een beperkte
voorziening voor risico’s en kosten aan te leggen. Ook al zijn de kredietrisico’s beperkt door de
afspraken met de financiers daaromtrent, het verstrekken van krediet is bij uitstek een activiteit
waarbij het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd dient te worden.
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Schulden op meer dan 1 jaar
• De lange termijnschulden zijn heel wat hoger dan eind 2015.
Enerzijds is dit het gevolg van de aangegroeide portefeuille Vlaamse energieleningen, die voor 100%
door het Vlaams Gewest wordt gefinancierd.
In het kader van het DuwolimPlusproject werd er een achtergestelde financiering gestructureerd, als
volgt:
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• 400.000 euro ten aanzien van de CVBA Onesto Woonpunt;
• 1.400.000 euro van de VZW Dubolimburg.
•

Beide achtergestelde leningen lopen op 15 jaar, zonder tussentijdse aflossingen.
Triodos verstrekte voor dit project reguliere financiering waarvan per 31/12/2016 een bedrag van ruim
2,7 miljoen euro nog langer dan 1 jaar loopt. Deze financiering is gewaarborgd door een inpandgave
van de ermee verstrekte renovatiekredieten (VKT 6.3. van de jaarrekening).

Schulden op ten hoogste 1 jaar
• Onder rubriek 42 worden de schulden ten aanzien van de Vlaamse overheid opgenomen die binnen
het jaar vervallen. Ze zijn gelijk aan de korte termijnvorderingen op de lopende energieleningen.
In dezelfde rubriek zijn de schulden ten aanzien van Triodos die in 2017 moeten worden afgelost
opgenomen.
• Verder staan onder rubriek 44 de sommen die kredietnemers nog kunnen opnemen na het
voorleggen van de gepaste facturen. Dit bedrag is opnieuw fors gestegen ingevolge de sterke groei in
de kredietverlening.
Overige schulden
• Deze post bevat voornamelijk de ontvangen gemeentelijke rentesubsidie, die de volgende jaren zullen
aangewend worden om het verlies op de renteloze leningen te compenseren.
Overlopende rekeningen (492 en 493)
• De verdeling van de subsidies over de operationele partners door Duwolim volgt hetzelfde ritme als
de afrekeningen van de subsidies die Duwolim zelf vanuit VEA en Dubolimburg ontvangt.
• In de overlopende rekeningen van het passief zijn aldus de kosten opgenomen die Duwolim voor de
werking 2016 draagt, maar waarvan de betaling pas in de loop van het volgende jaar kan uitgevoerd
worden. Ook de toe te rekenen intresten op de financieringen t.a.v. de Vlaamse overheid,
Triodos en de achtergestelde financiers zijn in deze rubriek opgenomen, gezien de betaling ervan pas
in 2017 gebeurt.
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Resultatenrekening
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Het bedrijfsresultaat komt over 2016 uit op 33.091 euro. Dit is het resultaat van de oefening waarbij de
ontvangen subsidies aangewend worden om de werking te vergoeden. Voor 2016 komt hierbij ook de
kleine rentemarge die per saldo op de DuwolimPlusleningen kon worden gerealiseerd. Het saldo houdt
ook rekening met de beperkte geboekte waardeverminderingen en voorzieningen. Deze voorzieningen
(18.818 euro) worden aangelegd ter dekking van de risico’s die inherent zijn aan de activiteiten en in het
kader van een voorzichtig beheer.
Het financiële resultaat bevat enerzijds beperkte intresten die op spaarrekeningen werden
verworven en anderzijds de rentekosten op de achtergestelde financiering en de bankkosten. De
intresten die verschuldigd zijn op de financiering van het Vlaams Gewest en Triodos zijn verrekend
in het bedrijfsresultaat gezien ze aan de basis liggen van de omzet (rente-ontvangsten op de
consumentenkredieten) en dus beschouwd worden als kosten voor “handelsgoederen”.
De winst voor belasting bedraagt dan 24.605 euro en na de voorziene belasting komt het netto resultaat
van het boekjaar uit op 11.105 euro.

Resultaatverwerking
De Raad van bestuur stelt voor deze winst integraal over te dragen naar de reserves, waarvan 1.500 euro
toekomend aan de wettelijke reserves.
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Aanvullende verklaringen bij de jaarrekening (artikel 96 Wetb. Venn.)
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Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar / Ontwikkeling van de vennootschap
• Er dient geen melding te worden gemaakt van belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het
boekjaar, noch van omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen
beïnvloeden.
Onderzoek en ontwikkeling
• Niet van toepassing voor Duwolim.
Bijkantoren
• De vennootschap heeft geen bijkantoren.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
• Het risico op wanbetaling is het voornaamste risico dat werkelijk op Duwolim rust. Dit wordt beheerst
door een gedegen proces van kredietacceptatie. Bij kredietaanvragen vanuit de sociale doelgroep,
waar de risico’s relatief hoger liggen, wordt er bovendien overleg gepleegd met de betreffende
OCMW’s alvorens het krediet kan worden toegekend.
• In geval van achterstallen worden de kredietnemers onmiddellijk gecontacteerd, voordat de
problemen onbeheersbaar worden.
• Mochten er zich toch achterstallen manifesteren en bij uitwinning een reëel verlies overblijven, dan
kan Duwolim voor de Vlaamse energieleningen in principe een beroep doen op de waarborg van de
Vlaamse overheid, zij het dat er per dossier een franchise van 250 euro voor eigen risico blijft.
• Voor de DuwolimPlusleningen kunnen reële kredietverliezen contractueel binnen ruime marges
gecompenseerd worden door kwijtscheldingen op de achtergestelde schuld die de vennootschap
heeft uitstaan ten aanzien van de VZW Dubolimburg.
• De recent aangelegde voorziening voor risico’s en kosten volstaat naar de mening van de Raad van
Bestuur om eventuele restrisico’s het hoofd te kunnen bieden.

Voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
Goedkeuring balans en winstverdeling
De Raad van Bestuur stelt voor om de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2016
goed te keuren. De balans sluit af met een totaal van 19.896.962 euro Het resultaat over het boekjaar
bedraagt 11.104,86 euro.
Winstbestemming
De Raad van Bestuur stelt voor om de winst over boekjaar 2016 als volgt te verdelen: 1.500 euro aan de
wettelijke reserves en 9.604,86 euro aan de overige reserves.
Kwijting aan de bestuurders
De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de bestuurders.
Benoeming bestuurder
De Raad van Bestuur coöpteerde mevr. Ine Schils eerder als bestuurder na het openvallen van het
mandaat van Kris Asnong, die ontslag nam. De Raad stelt voor om Ine Schils definitief te benoemen tot
bestuurder en dit voor een looptijd van 5 jaren, dus tot de algemene vergadering van 2022.
Op voordracht van de CVBA Limcoop als A-aandeelhouder, stelt de Raad van Bestuur voor om Bart
Bynens te benoemen als bestuurder en dit eveneens voor een looptijd van 5 jaren, dus tot de algemene
vergadering van 2022.
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Bijlage 1 : Leningen per gemeente (ligging pand - 2016)
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ENERGIELENINGEN

Alken

		

As
Beringen

DUWOLIM PLUS LENINGEN

Aantal

Euro

Aantal
Doelgroep

Euro
Doelgroep

Aantal

Euro

26

208.423

3

23.036

10

132.269

9

77.947

3

26.742

4

38.972

106

838.061

15

103.021

55

570.334

Bilzen

		

16

137.336

3

30.000

12

161.620

Bocholt

		

13

105.570

1

10.000

9

152.711

6

58.000

6

108.582

Borgloon
Bree

10

72.340

3

22.455

7

77.099

Diepenbeek

16

125.469

6

48.665

7

73.119

Dilsen-Stokkem

14

105.676

2

15.000

5

85.553

Genk

57

468.163

20

151.186

38

477.321

Gingelom

5

45.120

2

27.835

Halen

9

61.884

1

2.342

4

21.330

17

125.965

2

8.142

4

45.400

6

45.714

2

22.364

Ham

		

		

Hamont-Achel
Hasselt

36

279.185

7

59.055

26

252.613

Hechtel-Eksel

		

10

75.471

1

8.837

9

70.165

Heers

6

51.931

1

9.933

3

49.573

Herk-De-Stad

11

87.369

4

24.731

5

81.808

Heusden-Zolder

58

465.789

15

111.250

24

265.202

Hoeselt

4

31.063

1

3.063

2

35.200

Houthalen-Helchteren

43

325.048

4

22.659

16

163.456

Kinrooi

6

44.563

1

6.184

4

73.766

Kortessem

4

32.349

2

12.349

3

36.159

Lanaken

39

325.751

2

12.574

17

159.405

17

144.261

1

10.000

12

208.330

22

169.982

2

15.000

13

142.639

12

95.136

2

9.735

3

26.543

11

91.078

1

10.000

6

76.335

Maasmechelen

32

235.704

12

93.608

13

145.325

Meeuwen-Gruitrode

9

72.966

2

15.451

4

60.444

Neerpelt

9

71.370

2

20.000

6

96.388

Nieuwerkerken

8

62.354

3

19.435

4

58.208

Opglabbeek

14

103.198

2

12.826

6

56.317

Overpelt

38

317.220

4

30.518

13

101.502

Leopoldsburg
Lommel

		

Lummen
Maaseik

Peer

		

10

72.965

6

68.546

Riemst

		

5

36.513

1

3.915

2

20.868

Sint-Truiden

31

244.337

7

49.510

11

119.533

Tessenderlo

17

152.646

3

29.500

15

251.289

Tongeren

22

157.422

5

34.145

12

148.901

Voeren

4

33.446

2

15.726

1

7.720

Wellen

3

20.714

2

9.846

Zonhoven

14

106.067

3

26.500

9

88.942

Zutendaal

2

16.016

3

50.678

Eindtotaal

807

6.397.583

149

1.107.093

415

4.920.212

De steden en gemeenten die vet zijn gedrukt, bieden voor de energieleningen een rentesubsidie aan.
Lanaken subsidieert ook de duwolimPluslening.
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