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Diederik Samson had onlangs in ‘de Volkskrant’ een treffende column. Volgens 

de leider van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving worden er, als het gaat om 

het Klimaatakkoord, grootse woorden gebruikt. Hij noemde voorbeelden als 

‘de grootste transformatie sinds de wederopbouw’, ‘klimaatkassa’ en 

‘onhaalbaar en onbetaalbaar’. Het zijn woorden die de publieke opinie 

beïnvloeden, omdat vervolgens voor- en tegenstanders (politici incluis) over 

elkaar heen buitelen als het gaat om het waarheidsgehalte ervan. Dat doet de 

opgave waar we met elkaar voor staan geen goed. 

 

Zelf heb ik dat ook met het woord terugverdientijd. Lang geleden is dat woord 

bedacht om huiseigenaren te enthousiasmeren om isolerende maatregelen te 

nemen. Op de een of andere manier is dat woord in ons systeem gekropen. 

Misschien wel omdat het appelleert aan onze ‘koopmansgeest’ dat nu eenmaal in 

ons DNA zit. Maar door alle duurzaamheidsinvesteringen langs de lat van de 

terugverdientijd te leggen, wordt het al gauw ‘dat duurt te lang, zo levert het mij 

niets op.’ Dat klopt dus niet. Want een energieneutrale (gasloze) woning levert wel 

degelijk iets op. Allereerst op het gebied van wooncomfort. Maar vooral ook 

maatschappelijk: we hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen, 

kleinkinderen en de generaties die daarna komen. 

Daarbij komt dat de kosten voor de duurzaamheidsingrepen uitwisselbaar zijn met 

de maandelijkse energierekening. Met andere woorden, in veel gevallen is men niet 

of nauwelijks duurder uit. Door de lage rentestand en het op stapel staande 

financiële instrumentarium zoals een gebouw gebonden financiering  is een 

terugverdientijd feitelijk helemaal niet meer van belang. Helaas wordt deze 

boodschap nog niet of nauwelijks op grote schaal gedeeld. Wellicht is het een idee 

dat de overheid hier een fris en aantrekkelijk Postbus51-spotje van gaat maken. 
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Tot die tijd hebben wij als bouwende partijen de taak om onze klanten op de juiste 

wijze te informeren. Ook wij moeten het woord terugverdienen in relatie tot 

duurzaamheidsmaatregelen uit ons vocabulaire schrappen. Alleen nog maar de 

voordelen van een duurzame energieneutrale woning benadrukken. Mocht iemand 

tóch vragen naar de terugverdientijd, dan is maar één antwoord mogelijk: ‘u vraagt 

toch ook niet naar de terugverdientijd van uw keuken?’ 
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