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SAMENVATTING 

 

Door middel van dit onderzoek is geprobeerd om 

antwoord te krijgen op de volgende hoofdvraag: 

“Komen de berekende en werkelijke energiever-

bruikscijfers van woningen van de leden van WoON 

overeen of wijken ze bij bepaalde energielabels 

significant af? Wat zijn hierdoor de financiële ge-

volgen voor bewoners en corporaties.” 

Dit rapport is geschreven in opdracht van de stich-

ting Pioneering ter afronding van de opleiding Vast-

goed & Makelaardij aan de Saxion Hogescholen te 

Enschede. 

Uit dit onderzoek naar het energieverbruik van 558 

woningen van verschillende woningcorporaties in 

Twente is gebleken dat het werkelijk energieverbruik 

niet overeenkomt met het theoretisch berekende 

energieverbruik. Vooral in het gasverbruik is het 

onderlinge verschil tussen de energie labels kleiner 

dan vooraf berekend. Uit dit onderzoek, waarin het 

energieverbruik van 558 woningen is geanalyseerd, 

is gebleken dat woningen met energielabel A gemid-

deld 38% meer gas verbruiken dan vooraf berekend, 

terwijl woningen met energielabel F 20% minder gas 

verbruiken. Ook in het energieverbruik per energie-

label blijken grote verschillen te zitten. Bij de onder-

zochte woningen met energielabel B is een spreiding 

geconstateerd van 9 m
3
 gas per m

2
 woonoppervlak. 

Bij energielabel C is dit zelfs 19 m
3
 per m

2
. Dit ver-

schil per energielabel laat zien dat het bewonersge-

drag meer invloed heeft op het gasverbruik bij ener-

getisch mindere woningen. Bij de energetisch betere 

woningen wordt het onzuinige gedrag grotendeels 

gecompenseerd door de energetische kwaliteit van 

de woning. 

Ook het werkelijke elektriciteitsverbruik komt niet 

overeen met het vooraf berekende verbruik. Voor 

alle energielabels blijkt het werkelijke, gemeten 

elektriciteitsverbruik fors hoger dan vooraf bere-

kend. Dit komt doordat bij het berekenen van het 

energielabel geen rekening gehouden wordt met 

persoonsgebonden elektriciteitsverbruik en het 

gebruik van persoonlijke elektrische apparatuur 

ervoor zorgt dat het werkelijke elektraverbruik hoger 

is dan berekend. 

Het verschil tussen het theoretische en werkelijke 

energieverbruik heeft gevolgen voor bewoners en 

corporaties. De woningcorporaties in Twente zijn in 

gesprek over het reduceren van 60 kiloton CO2. in de 

bestaande bouw. Dit willen ze bereiken door alle 

woningen twee energielabels te verbeteren. Echter 

door bij de berekening gebruik te maken van het 

werkelijke energieverbruik van de woningen, wordt 

duidelijk dat de besparing door het ‘oplabelen’ van 

de woningen niet gehaald wordt. Slechts 38.4 Kilo-

ton CO2 in plaats van de gestelde 60 kiloton. Wel is 

het ‘oplabelen’ een goede stap in CO2  reductie, 

maar zou er vooral meer gericht moeten worden op 

bewonersgedrag.  

Het ‘oplabelen’ van de woningen heeft ook gevolgen 

voor de bewoners. Zo zal de woningcorporatie de 

energetische renovatie van de woning terug willen 

verdienen door middel van huurverhoging. Dit on-

derzoek laat zien dat een directe huurverhoging 

geen negatieve invloed hoeft te hebben op de netto 

woonlasten van bewoners. Zo wordt de maximaal 

mogelijke huurverhoging, op basis van het WWS, 

grotendeels opgevangen door een daling in de ener-

gielasten. Wanneer ook de mogelijk te ontvangen 

huurtoeslag meegenomen wordt, blijkt dat de netto 

woonlasten voor bewoners kunnen dalen. Door dit 

inzichtelijk te maken voor bewoners kan een groot 

deel van de weerstand, dat een renovatie en huur-

verhoging oproept, weggenomen worden. 

Uit dit onderzoek blijkt ook de noodzaak tot energe-

tisch verbeteren van woningen voor bewoners. Bij 

de energetisch slechtere woningen zullen de ener-

gielasten een steeds groter deel van de netto woon-

lasten vormen, en zelfs hoger worden dan de ge-

middelde huurprijs, waardoor een groot deel van de 

woningen in de toekomst onbetaalbaar wordt
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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het rapport ‘Werkelijk vs. Theoretisch energieverbruik’. Een onderzoek naar de financiële gevolgen voor 

bewoners en woningcorporaties door het verschil in theoretisch en werkelijk energieverbruik. Dit rapport is ge-

schreven in opdracht van de stichting Pioneering ter afronding van de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de 

Saxion Hogescholen te Enschede. 

Met dit onderzoeksrapport wil de stichting Pioneering inzicht en duidelijkheid krijgen over de investeringen in 

labelverbeteringen van huurwoningen. Deze investeringen moeten een duidelijke energiebesparing/CO2 reductie 

opleveren. Daarbij hoort voor de corporatie een sluitende business case (investering- exploitatiebegroting). Ander-

zijds kan dit rapport gebruikt worden door woningcorporaties om duidelijkheid te verschaffen richting de huurder 

over de gevolgen voor de woonlasten, bestaande uit huur(verhoging) en energielasten. De uitgaven voor energie-

lasten moeten nu en in de toekomst blijven passen binnen het budget dat Nibud voor de doelgroep heeft gesteld.  

Dit rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de goede begeleiding en ondersteuning van Dhr. Salemink en 

Dhr. Abdallah vanuit de stichting Pioneering. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de verschillende woningcorporaties 

die mij voorzien hebben van hulp en informatie.  

Tot slot wil ik mijn beide eerste begeleiders, Dhr. J Timmerman en Dhr. J.P. Provoost, evenals mijn tweede lezer 

Dhr. J.W. Derking danken voor de adviezen en begeleiding tijdens het afstuderen. 

Enschede, 6 juli 2011 

 

 

Michiel Bosch 
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1 INLEIDING

1.1 PIONEERING 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 

stichting Pioneering. De stichting Pioneering is on-

derdeel van het Innovatieplatform Twente en heeft 

als doel vernieuwend ondernemerschap te stimule-

ren in de bouwsector om zo de concurrentiepositie 

van de Twentse bouw te versterken en werkgele-

genheid te creëren. Om dit doel te bereiken zijn 

enkele zogenaamde werkplaatsen (afdelingen) in het 

leven geroepen met ieder een eigen thema. De 

werkplaats waarbinnen deze afstudeeropdracht is 

uitgevoerd is de werkplaats ‘Klimaatneutraal Reno-

veren’. Doelen van deze werkplaats zijn: 

 CO2 reductie 

 Terugbrengen gebruik fossiele brandstoffen 

 Voorkomen van stijgende energielasten 

voor bewoners 

De werkplaats ‘Klimaatneutraal Renoveren’ ontwik-

kelt hiervoor geïntegreerde toepassingen die inzicht 

geven in de bijdrage van de gestelde doelen, de 

bijbehorende investering en de terugverdientijd. De 

hiermee behaalde resultaten worden gedeeld met 

regionale bedrijven, woningcorporaties, gemeenten 

en kennisinstellingen. (Pioneering, 2009) 

1.2 VERENIGING WOON 

In 2006 is de regionale vereniging WoON (Wonen 

Oost Nederland) opgericht. Sinds 2009 zijn alle wo-

ningcorporaties uit Twente en de directe omgeving 

lid.  Het doel van de vereniging is een platform cre-

eren voor kennisuitwisseling en onderlinge onder-

steuning, maar ook het fungeren als belangenbehar-

tiger en vertegenwoordiger voor externe partijen. In 

2008 heeft de vereniging WoON het convenant 

‘Meer met minder’ van Bouwend Nederland en Ae-

des (Agentschap NL, 2010) ondertekend waarin 

doelen gesteld zijn ter reductie van het energiege-

bruik in de woningbouw. Naast de  

 

 

besparingsdoelstellingen is de vereniging WoON in 

gesprek met de provincie Overijssel over een CO2-

reductie van 60 kiloton in bestaande plannen in de 

periode 2010 – 2020. Om de haalbaarheid hiervan in 

te kunnen schatten heeft Pioneering een onderzoek 

laten uitvoeren. Uitgangspunt hierbij was onder 

andere woningen twee labels verbeteren, bijvoor-

beeld van D naar B of van E naar C, omdat in deze 

groepen de meeste woningen van de leden zitten. In 

dit haalbaarheidsonderzoek “Verduurzaming be-

staande Woningbezit WoON”
1
 komen de onderzoe-

kers op basis van literatuuronderzoek tot een ver-

schil in werkelijke verbruikscijfers (onderzocht in 

opdracht van VROM) en berekende verbruikscijfers 

met behulp van softwarepakketten (bijvoorbeeld 

Vabi). Ze constateren op landelijk niveau het volgen-

de: 

“Het verbruik van woningen met een slecht label, 

bijvoorbeeld F, is lager dan berekend en van een 

goed label, bijvoorbeeld A, is hoger dan berekend.” 

Anders gezegd, het werkelijke verschil in verbruik 

tussen de labels lijkt kleiner dan het verschil in ener-

gielabels doet vermoeden. Bewoners van woningen 

met een slecht label lijken, volgens het rapport 

“Verduurzaming Bestaande Woningbezit WoON”, 

bewuster met energie om te gaan dan bewoners van 

woningen met een hoger label, waardoor het werke-

lijke verbruik niet overeenkomt met de berekende 

verbruikscijfers. Helaas hadden de onderzoekers te 

weinig verbruikscijfers van woningen van WoON-

leden, om dit regionaal en voor huurwoningen te 

onderbouwen. Echter indien deze constatering ook 

hier klopt, heeft dit gevolgen voor de berekende 

CO2-reductie van labelverbetering of de investering 

die gedaan moet worden om voor de betreffende 

woningen CO2-reductie te realiseren. 

                                                                 

1
 Onderzoek naar de haalbaarheid van CO2 reductie in bestaande 

bouw in opdracht van vereniging WoON, (2011), uitgevoerd door 
een projectteam bestaande uit leden van WoON, Saxion en Zelzi-
uz. 
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1.3 LEESWIJZER 

Dit onderzoeksrapport begint met de onderzoeksop-

zet, hierin wordt de hoofdvraag van het onderzoek 

gesteld, evenals de methoden van onderzoek en 

verantwoording. Hierna wordt in hoofdstuk 3 de 

resultaten van het onderzoek, het theoretische- en 

werkelijke energieverbruik, in kaart gebracht, ge-

volgd door de gevolgen voor corporaties en bewo-

ners in hoofdstuk 4. Aan de hand van de conclusies 

en aanbevelingen in hoofdstuk 5 en 6 zal de hoofd-

vraag beantwoord worden. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 PROBLEEMSTELLING 

In samenspraak met de opdrachtgever, stichting 

Pioneering, is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Komen de berekende en werkelijke energiever-

bruikscijfers van woningen van de leden van WoON 

overeen of wijken ze bij bepaalde energielabels 

significant af? Wat zijn hierdoor de financiële ge-

volgen voor bewoners en corporaties.” 

2.2 DOELSTELLING 

Met dit onderzoeksrapport wil de vereniging woON 

inzicht en duidelijkheid over de investeringen in 

energielabelverbeteringen van huurwoningen. Deze 

investeringen moeten een duidelijke energiebespa-

ring/CO2 reductie opleveren. Daarbij hoort voor de 

corporatie een sluitende business case (investering- 

exploitatiebegroting). 

Anderzijds kan dit rapport gebruikt worden door 

woningcorporaties om duidelijkheid te kunnen ver-

schaffen richting de huurder over de gevolgen voor 

de woonlasten, bestaande uit huur(verhoging) en 

energielasten. De uitgaven voor energielasten moe-

ten nu en in de toekomst blijven passen binnen het 

budget dat Nibud voor de doelgroep heeft gesteld.  

2.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

Om de bovenstaande probleemstelling te kunnen 

beantwoorden is deze opgedeeld in de volgende 

deelvragen: 

1.1 Wat zijn de theoretische verbruikscijfers van de 

woningen van de leden van WoON, van een bepaald 

energielabel?  

1.2 Wat zijn de werkelijke verbruikscijfers van de 

woningen van de leden van WoON, van een bepaald 

label, op wijk- straat- en buurtniveau? 

 

 

1.3 Wat zijn de werkelijke verbruikscijfers van soort-

gelijke woningen, onderzocht in het rapport “Ver-

duurzaming bestaande woningbezit WoON” en ko-

men deze overeen met de regionale verbruikscijfers? 

1.4 Welke gevolgen heeft het werkelijk verbruik van 

woningen voor de gestelde CO2 reductie? 

1.5 Welke gevolgen heeft het verschil tussen bere-

kend en werkelijk energieverbruik voor de woonlas-

ten van de bewoners? 

2.4 METHODEN VAN ONDERZOEK 

Om de gestelde hoofdvraag en deelvragen te kunnen 

beantwoorden is gebruik gemaakt van het eerder 

genoemde onderzoek “Verduurzaming bestaande 

woningbezit WoON”
1
. Om het theoretische energie-

verbruik met het werkelijke verbruik te kunnen ver-

gelijken is een database aangelegd waarin, naast het 

werkelijke en theoretisch energieverbruik, algemene 

eigenschappen van de woningen (grootte, bouwjaar, 

huurprijs) zijn verzameld. De werkelijke verbruiksge-

gevens, verkregen van de woningcorporaties, zijn 

vanwege privacy redenen geanonimiseerd per post-

code en bijbehorende letters, op postcode ‘zes’ 

niveau. Om deze gegevens vervolgens toch te kun-

nen gebruiken in het onderzoek, en te kunnen verge-

lijken met het theoretische verbruik op woningni-

veau, zijn alleen postcodes gebruikt waarin een ho-

mogene groep woningen staan van hetzelfde ener-

gielabel en vergelijkbare eigenschappen zoals bouw-

jaar en oppervlakte. Deze vergelijking neemt echter 

wel een beperking met zich mee. Voor een goede 

vergelijking met de werkelijke verbruiks gegevens is 

het noodzakelijk om alleen de gegevens van die 

postcodes te gebruiken, waarin eenzelfde groep 

woningen staat, met hetzelfde energielabel en ver-

gelijkbare grootte en bouwjaar. De theoretische 

verbruiksgegevens zijn beschikbaar gesteld door de 

woningcorporaties Domijn, De Woonplaats en Beter 

Wonen Delden, allen aangesloten bij vereniging 

WoON.  
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Het woningbestand van alle woningcorporaties, 

aangesloten bij vereniging WoON bedraagt 87.332 

woningen in totaal. Om de uitkomsten van dit on-

derzoek te kunnen gebruiken voor het totale wo-

ningbestand is het nodig om een steekproef van 383 

woningen te gebruiken. (Korzilius, 2008) Hiermee 

wordt een algemeen aanvaarde norm van 95% be-

trouwbaarheid en foutmarge van 5% gebruikt. Voor 

dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 558 

woningen, wat overeenkomt met een foutmarge van 

4,14% en betrouwbaarheids- niveau van 98.2%. 

Geprobeerd is om een vergelijkbare afspiegeling te 

krijgen van het totale woningbestand van de vereni-

ging WoON. In tabel 2.4.1 is te zien dat de gebruikte 

selectie woningen in dit onderzoek een redelijke 

afspiegeling is van het totale woningbestand van de 

vereniging WoON. 

 

Tabel 2.4.1 Omvang steekproef onderzoek 

Zoals in hoofdstuk 1.2 geschreven wil de vereniging 

WoOn 60 kiloton CO2 besparen in de bestaande 

woningbouw door alle sociale huurwoningen twee 

labels te verbeteren, tot energielabel B. Dit houdt in 

dat de energielabels B en A niet energetisch verbe-

terd worden, en energielabel C slechts verbeterd 

wordt naar label B. Om te kunnen onderzoeken of de 

besparing hiermee gehaald wordt, en wat de gevol-

gen voor de CO2 uitstoot hierdoor zijn is per energie-

label het energieverbruik teruggerekend naar ver-

bruik per m
2
 woonoppervlak (WO) Door het gemid-

delde energieverbruik per m
2
 WO per label in kaart 

te brengen, kan vervolgens gekeken worden hoeveel 

een woning met bijvoorbeeld label D gemiddeld gaat 

verbruiken indien deze energetisch verbeterd wordt 

naar energielabel B.  

In dit onderzoek wordt echter geen onderscheid 

gemaakt in type woningen, dakoppervlakte en ge-

velbreedte. Deze gegevens komen wel tot uiting in 

de energie index van de woningen, en daardoor in 

het energielabel, maar zijn vanwege privacy redenen 

niet mee te nemen bij de berekening van het werke-

lijke energieverbruik. Voor het berekenen van het 

werkelijke verbruik is gebruik gemaakt van door 

woningcorporaties gemonitorde energieverbruiken 

op woningniveau en van verbruiksgevens, beschik-

baar gesteld door de verschillende woningcorpora-

ties, lid van vereniging WoON op postcode zes ni-

veau, waardoor het gemiddelden betreft van de 

woningen per postcode. 

Doordat er geen onderscheid gemaakt wordt in type 

woningen en het gemiddelden per energielabel 

betreft, is het moeilijk te achterhalen wat de moge-

lijke oorzaken van eventuele verschillen in werkelijk 

en theoretisch energieverbruik zijn. Dit onderzoek 

focust zich primair op de financiële gevolgen door 

het verschil in werkelijk en theoretisch energiever-

bruik. Door middel van literatuurstudie worden mo-

gelijke oorzaken aangegeven.  
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3 RESULTATEN ; THEORETISCHE VS. WERKELIJKE VERBRUIKSCIJFERS 

3.1 ALGEMEEN 

Per 1 januari 2008 moeten woningeigenaren en 

verhuurders aan elke nieuwe bewoner een energie-

label kunnen overhandigen. (zie afbeelding 3.1.1) Dit 

energielabel geeft een nieuwe bewoner inzicht het 

energieverbruik van de woning. Deze verplichting 

vloeit voort uit de Europese richtlijn energieprestatie 

voor gebouwen (EPDB). Het energielabel van een 

woning wordt bepaald met behulp van een gestan-

daardiseerde rekenmethode waarmee de energie-

index wordt berekend. Deze energie-index is geba-

seerd op de hoeveelheid gas en elektriciteit die no-

dig is om de woning te verwarmen, te voorzien van 

warm tapwater, te ventileren en te verlichten, maar 

is onafhankelijk van bewonersgedrag. De energie-

index wordt vervolgens vertaald naar gestandaardi-

seerde energieklassen (A t/m G), waarbij een woning 

met label G energetisch slechter is dan een woning 

met label A. (SenterNovum, 2007) Echter blijkt uit de 

resultaten in dit hoofdstuk dat er een groot verschil 

zit in het theoretisch berekende energieverbruik en 

het werkelijke energieverbruik. 

3.2 ‘OPLABELEN’  

De leden van WoON zijn naast de besparingsdoel-

stellingen op basis van het convenant van Bouwend 

Nederland/ Aedes (Agentschap NL, 2010) in gesprek 

met de provincie Overijssel over een CO2 reductie 

van 60 kiloton in de bestaande plannen. Voor reali-

satie van deze doelstellingen wordt vaak gesproken 

over ‘labelverbetering’ of ‘oplabelen’. Door middel 

van renovatie wordt de energetische kwaliteit, en 

daarmee de energie-index en het energielabel van 

de woningen, verbeterd. Na renovatie wordt met 

behulp van deze energie-index nogmaals berekend 

wat het energieverbruik van de woning is, waardoor 

theoretisch berekend kan worden hoeveel energie 

bespaard wordt met de renovatie. Als deze bespa-

ring bekend is, kan vervolgens ook worden bepaald 

hoeveel CO2 bespaard wordt bij het ‘oplabelen’ van 

de woningen. Bij het berekenen van de energetische 

kwaliteit wordt echter uitgegaan van een ideale 

situatie, waarin geen rekening wordt gehouden met 

eventuele niet goed uitgevoerde bouw elementen 

en het bewonersgedrag. Hierdoor kan er een groot 

verschil ontstaan tussen de theoretisch, berekende 

energie-index en het werkelijke energieverbruik van 

een woning. Om dit verschil inzichtelijk te krijgen is 

van 558 woningen van de Twentse woningcorpora-

ties zowel het theoretische als het werkelijke ver-

bruik in kaart gebracht. 

3.3 THEORETISCHE VERBRUIKSCIJFERS 

Voor de woningen van de leden van WoON is per 

labelklasse (A t/m G) onderzocht wat het theoreti-

sche energieverbruik hiervan is. Hierbij is onder-

scheid gemaakt tussen gas (in M
3
) en

Figuur 3.1.1 Energielabel. Bron: www.energielabel.nl 
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Elektriciteit (in Mwh). Deze energieverbruiken zijn opgevraagd bij de 

verschillende woningcorporaties en berekend door middel van een 

gestandaardiseerde reken methode zoals VABI.
2
  De theoretische ver-

bruikscijfers, zoals te zien in tabel 3.3.1, laten daardoor zien wat wo-

ningen van leden van de vereniging WoON, van een bepaald label, 

gemiddeld zouden moeten verbruiken, zonder rekening te houden met 

bewonersgedrag. 

Volgens het energielabel zou een woning met label A minder moeten 

verbruiken dan een woning met een lager energielabel. Zoals te zien 

loopt het theoretische verbruik voor gas (per m2) per energielabel 

inderdaad op. Tussen het elektriciteitsverbruik en het energielabel lijkt 

ook een relatie te zijn. Hoe beter het energielabel, met uitzondering 

van energielabel E, hoe meer elektriciteit er verbruikt wordt per m2. 

Dit kan verklaard worden doordat er bij de berekening van het ener-

gielabel enkel rekening gehouden wordt met het woning gebonden 

elektriciteitsverbruik. Hierdoor verbruiken de energetisch betere wo-

ningen vaak meer elektriciteit, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

mechanische ventilatie systemen.  

3.4 WERKELIJKE VERBRUIKSCIJFERS 

In de vorige paragraaf is gekeken wat het theoretische verbruik per 

energielabel is. Echter zoals uit het onderzoek ‘Verduurzaming be-

                                                                 

2
 Zie bijlage A; Berekenen energielabels. 

staande woningbezit bouw 

WoON’1 blijkt komt dit berekende 

energieverbruik vaak niet overeen 

met de werkelijke situatie.  

Om dit inzichtelijk te maken is van 

dezelfde groep woningen ook het 

werkelijke energieverbruik voor 

gas en elektriciteit in kaart ge-

bracht (tabel 3.4.1).  

Uit de tabel blijkt dat er een groot 

verschil in zowel de hoeveelheid 

gas als in de gebruikte elektriciteit 

zit. Hierin valt op dat vooral de 

werkelijke hoeveelheid elektriciteit 

meer is dan berekend. Dit is te 

verklaren doordat bij de theoreti-

sche berekening van het elektrici-

teitsgebruik van een woning geen 

rekening wordt gehouden met de 

aanwezige elektrische apparatuur 

in de woning en het gebruik hier-

van. Omdat deze wel in de werke-

lijke verbruikscijfers meegenomen 

zijn, is het verbruik per m
2 

hoger 

dan vooraf berekend. Opmerkelijk 

is ook dat het werkelijke elektrici-

teitsverbruik, in tegenstelling tot 

het berekende, niet afhankelijk lijkt 

van het energielabel. Een woning 

met label G verbruikt nagenoeg 

evenveel elektriciteit als een wo-

ning met energielabel B.  

Tabel 3.4.1 laat zien dat het ge-

middelde gasverbruik per m
2
 in de 

praktijk niet oploopt per energie-

label. De woningen met energiela-

bel E en F verbruiken minder gas 

per m
2
 dan de onderzochte wonin-

gen met label D, terwijl volgens het 

afgemelde energielabel deze wo-

ningen meer zouden moeten ver-

bruiken.  

Tabel 3.4.1 Werkelijke verbruikscijfers. 

Tabel 3.3.1 Theoretische verbruikscijfers. 
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3.5 OVEREENKOMSTEN & VERSCHILLEN 

Uit dit onderzoek blijkt dat, zoals ook geconstateerd 

in eerder onderzoek
1
, er grote verschillen tussen het 

theoretische, berekende energieverbruik en het 

werkelijke energieverbruik zitten. Mogelijke oorza-

ken kunnen zijn de genoemde aanwezige elektrische 

apparatuur, foutief uitgevoerde bouwelementen, 

eventuele fouten in de inregeling van woning ge-

bonden installaties, zoals ventilatie- systemen of 

centrale verwarming, maar ook het gedrag van de 

bewoners zelf. Een woning kan nog zo goed geïso-

leerd zijn, als bewoners altijd het raam open hebben 

heeft dat weinig nut. Uit het haalbaarheidsonder-

zoek ‘Verduurzaming bestaande woningbezit 

WoON’
’
1 blijkt dat het elektriciteitsverbruik van een 

woning sterker beïnvloed wordt door bewonersge-

drag dan door de woning. Onderzoek hiernaar 

(Ministerie van VROM, 2006) wijst uit dat er inder-

daad geen relatie bestaat tussen het elektriciteits 

gebruik van een huishouden en het energielabel. Bij 

het berekenen van de energie index (EI), en dus het 

energielabel van de woning, wordt slechts gekeken 

naar het woninggebonden elektriciteitsverbruik, 

waardoor er grote verschillen ontstaan tussen het 

werkelijke en theoretische verbruik. Bij het werkelij-

ke verbruik wordt het feitelijke verbruik in kaart 

gebracht, met daarbij ook het elektraverbruik voor 

huishoudelijke apparaten.  

Het onderlinge verschil wordt veroorzaakt door de 

gezinssamenstelling van de bewoners, en niet door 

het energielabel. Uit onderzoek (NIBUD, 2009) blijkt 

dat het elektriciteitsverbruik van woningen afhanke-

lijk is van de grootte van een gezin, de leeftijd van de 

kinderen en het opleidingsniveau van de kostwinner.  

Niet alleen het elektriciteits verbruik is fors hoger, 

ook het gasverbruik per m
2
 is anders dan berekend 

voor het energielabel. In tabel 3.5.1 (blz 8) is te zien 

dat de energetisch betere woningen in werkelijkheid 

meer gas per m
2
 gebruiken dan vooraf berekend, en  

woningen met een slechter energetisch niveau (La-

bels E t/m G) minder verbruiken dan berekend voor 

het energielabel. Van de onderzochte woningen 

verbruiken de woningen met energielabel A gemid-

deld 38% meer gas, terwijl woningen met energiela-

bel F 20% minder verbruiken dan vooraf berekend.

 

Tabel 3.5.1 Verschil gasverbruik in m3 per m2 woonoppervlak. 

Tabel 3.5.1 maakt duidelijk dat het verschil in gas-

verbruik tussen de energielabels onderling in werke-

lijkheid kleiner is dan berekend. Dit komt overeen 

met het in het haalbaarheidsonderzoek ‘Verduurza-

ming bestaande woningbezit WoON’ gestelde lande-

lijke constatering. (Zie hoofdstuk 1.2): 

“Het verbruik van woningen met een slecht label, 

bijvoorbeeld F, is lager dan berekend en van een 

goed label, bijvoorbeeld A, is hoger dan berekend.” 

Het onderlinge verschil tussen de energielabels A en 

F is in werkelijkheid 7,18m
3
 gasverbruik per m

2
, waar 

bij berekening van de energielabels een onderling 

verschil verwacht werd van 14,4m
3
 gasverbruik per 

m
2
. 

3
 

Zoals gezegd is het bewonersgedrag een grote com-

ponent bij het energieverbruik van een woning. 

Onderzoek hiernaar van RIGO Research en Advies  

wijst uit dat het energiegedrag van bewoners sa-

menhangt met de energiekwaliteit van de woning en 

stelt:  

“Hoe zuiniger een woning, hoe onzuiniger het ge-

drag”. 

Bewoners van energetisch betere woningen gaan 

volgens het onderzoek van RIGO Research en Advies 

minder zuinig om met de temperatuurinstelling van 

de verwarming en de aanwezige apparatuur. Waar-

om mensen in woningen met een beter energielabel 

                                                                 

3
 Zie bijlage C; Verschil theoretisch en werkelijk energieverbruik. 
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minder zuinig omgaan met energie wordt verklaard 

door verschillen in onder andere inkomen, leeftijd 

en gezinssamenstelling. Zo hebben bewoners van 

energiezuinige woningen vaak een hoog inkomen en 

jonge kinderen, waardoor de aanwezigheidsgraad 

groter is, en er meer energie verbruikt wordt voor 

ruimteverwarming. Het onzuinige gedrag wordt 

deels gecompenseerd door de energetische kwaliteit 

van de woning, maar zorgt er wel voor dat het wer-

kelijke onderlinge verschil tussen de energielabels 

kleiner is dan theoretisch berekend. (Ministerie van 

VROM, 2010) 

3.6 SPREIDING 

Uit enkele gemonitorde renovatie projecten is ge-

bleken dat er in werkelijkheid vooral een onderling 

verschil is in het gasverbruik per energielabel. Zo 

blijkt uit enkele van de verzamelde gegevens, waar-

van het werkelijk gasverbruik wel op woningniveau 

bekend is, van een zelfde groep woningen, met 

energielabel B en dezelfde woning eigenschappen, 

dat er een onderling verschil is van 9 m
3
 gasverbruik 

per 
m2 

woonoppervlakte tussen de hoogste en laag-

ste verbruiker en een standaard afwijking van 275.
 

Bij woningen met energielabel C, waarbij het werke-

lijke gasverbruik op woningniveau bekend is en de 

woningen dezelfde eigenschappen hebben, is het 

verschil zelfs 19m
3 

per m
2
 en de standaardafwijking 

442. 
4
 Omdat het hier gaat over een groep vergelijk-

bare huurwoningen, in dezelfde rij en hetzelfde 

bouwjaar, lijkt het erop dat het werkelijke energie-

verbruik sterk beïnvloed wordt door het individuele 

bewonersgedrag.  

Dat de spreiding groter is bij de energetisch mindere 

woningen kan worden verklaard met hetgeen dat 

wordt geconcludeerd in een onderzoek van het Mi-

nisterie van VROM (zie paragraaf 3.5). 

“Het onzuinige gedrag wordt deels gecompenseerd 

door de energetische kwaliteit van de woning.” 

                                                                 

4
 Zie bijlage B; Overzicht energieverbruiken labels. 

Met andere woorden: Het lijkt dat het bewonersge-

drag bij energetisch slechtere woningen meer in-

vloed heeft dan bij woningen met een beter energie-

label. Echter zijn er slechts enkele verbruikscijfers op 

woningniveau bekend, waardoor deze constatering 

wellicht vertekend kan zijn. De meeste gegevens die 

gebruikt zijn in dit onderzoek zijn gemiddelden per 

postcode, waardoor het voor de andere energiela-

bels niet mogelijk is om een spreiding binnen het 

energielabel te berekenen. 

3.7 ENERGIELABEL IN RELATIE TOT ENER-

GIEVERBRUIK 

De resultaten uit dit onderzoek en benoemde litera-

tuur onderschrijven dat het in werkelijkheid lastig 

blijkt het energieverbruik van een woning vooraf te 

berekenen. Niet de woning zelf, maar hoe deze ge-

bouwd en bewoond wordt bepaald in grote mate 

het energieverbruik van een woning.  

Ook het energielabel zelf staat onder druk. Uit een 

onderzoek van VROM-Inspectie is gebleken dat bij 

een herkeuring van 30 woningen bij 27% van de 

woningen de energie-index anders is dan de oor-

spronkelijke energie-index. (VROM-Inspectie, 2010) 

Er blijken fouten gemaakt te worden in het opmeten 

van de woning en het invoeren van de gegevens in 

de software. Ook gaat de software voor het bereke-

nen van het energielabel uit van een theoretische 

benadering. Elk specifiek bouwelement wordt het-

zelfde beoordeeld, er wordt niet gekeken naar de 

uitvoering van de bouwkundige elementen en of een 

bepaalde installatie goed wordt gebruikt. De soft-

ware kijkt alleen welke elementen aanwezig zijn en 

waardeert deze afzonderlijk en vertaalt dit vervol-

gens naar de energie-index. Hier zit ook gelijk een 

discussiepunt. Veel deskundigen twijfelen over de 

kwaliteit van de software, en de manier waarop 

gerekend wordt. Zo worden sommige vormen van 

isolaties lager, en ondergewaardeerd, terwijl andere 

installaties bevoordeeld lijken te worden. Verder 

wordt er bij de berekening van het energieverbruik 

van de woning voor het energielabel uitgegaan van 

een constante binnen temperatuur van 18 graden, 
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voor de gehele woning. Dit alles zorgt ervoor dat het 

werkelijke energieverbruik van een woning moeilijk 

is in te schatten aan de hand van het afgegeven 

energielabel, en het persoonlijke energiegedrag al 

snel invloed kan hebben op het werkelijke energie-

verbruik in de woning. 
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4 GEVOLGEN VOOR CORPORATIES EN BEWONERS 

4.1 ALGEMEEN 

De verschillen tussen het theoretische en werkelijke 

energieverbruik hebben consequenties voor zowel 

de bewoners als corporaties. Zo kunnen consumen-

ten vooraf een verkeerde indruk krijgen van het 

energieverbruik van een woning en rijst de vraag 

hoeveel de woningcorporaties bij labelverbetering 

nu echt besparen aan CO2. In dit hoofdstuk worden 

deze en andere gevolgen beschreven. 

4.2 BEWONERS 

4.2.1 WOONLASTEN ONTWIKKELING 

Zoals het vorige hoofdstuk laat zien zit er een ver-

schil tussen het theoretische en werkelijke energie-

verbruik in woningen, maar ook de overeenkomst in 

energetische kwaliteit en energieverbruik wordt 

duidelijk. Door dit gemiddelde werkelijke verbruik 

naast de huur te leggen is goed te zien hoe de ener-

giekosten een grote invloed kunnen hebben op de 

woonlasten van bewoners. Zeker als hierin de toe-

komstige prijsverwachtingen voor energie worden 

meegenomen wordt het belang voor een energie-

zuinige woning zichtbaar. Tabel 4.2.1 laat zien dat de 

energiekosten bij energetisch slechtere woningen al 

snel een groter deel van de woonlasten vormen dan 

de betaalde huurprijs (hierbij is geen rekening ge-

houden met eventueel te ontvangen huursubsidie). 

In de toekomst zal de vraag naar energiezuinige 

woningen hierdoor waarschijnlijk steeds groter wor-

den. 

Om de noodzaak voor energetische woningen in de 

toekomst duidelijk te maken zijn voor de onderzoch-

te woningen met de energielabels A en E de gemid-

delde woonlasten per m
2
 per jaar berekend voor een 

periode van 30 jaar. Hierin zijn naast de totale woon-

lasten per m
2 

per jaar ook de huurprijs en het ener-

gieverbruik per m
2
 weergegeven. Door  

 

beide labels met elkaar te vergelijken blijkt dat voor 

woningen met label E de energielasten al snel de 

huur overstijgen, waar bij label A de energielasten 

weliswaar stijgen, maar beheersbaar blijven. De 

totale woonlasten zullen bij een energetisch slechte-

re woning uiteindelijk hoger zijn dan bij de beter 

geïsoleerde woningen.
5
 

 

Figuur 4.2.1 Woonlasten stijging per m2 woonoppervlak obv. 

werkelijke verbruikscijfers.  

 

Figuur 4.2.2 Ontwikeling woonlasten Label E obv. werkelijke 

verbruikscijfers (gecorrigeerd voor inflatie). 

                                                                 

5
 Zie bijlage G; ‘Woonlastenontwikkeling energielabels’ voor een 

compleet overzicht van alle energielabels. 
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Figuur 4.2.3 Ontwikkeling woonlasten Label A  obv. Werkelijke 

verbruikscijfers (Gecorrigeerd voor inflatie). 

4.2.2 GEVOLGEN ‘OPLABELEN’  

Indien corporaties het complete woningbestand 

twee labels verbeteren tot energielabel B kan dit, 

doordat het energielabel wordt meegenomen in het 

woning waardering stelsel, gevolgen hebben voor de 

huurprijs van de bewoners. Volgens de corporaties 

kan dit echter gecompenseerd worden door de be-

sparingen in de energielasten die gerealiseerd kun-

nen worden door de labelverbetering, immers het 

energetische niveau van de woning is een stuk beter 

geworden. Om deze uitspraak te kunnen valideren is 

met behulp van de resultaten uit dit onderzoek ge-

keken naar de mogelijke financiële besparing op de 

woonlasten per jaar voor de bewoners met behulp 

van het werkelijke energieverbruik. Hiervoor is de 

gemiddelde huurprijs per jaar, zonder rekening te 

houden met eventueel te ontvangen huursubsidie, 

van de energielabels gebruikt. Deze is verhoogd met 

de kosten van het werkelijke energieverbruik per 

jaar  voor en na het ‘oplabelen’ van de woningen.  

 

Tabel 4.2.4 Financiële gevolgen bewoners per jaar obv. Werkelijk 

energieverbruik. 

 

Tabel 4.2.4 laat zien wat de totale woonlasten voor 

bewoners voor en na het ‘oplabelen’ zijn, zonder 

rekening te houden met een eventuele huurverho-

ging als gevolg van de labelverbetering. Hierbij is 

uitgegaan van een gasprijs van € 0,70 per m3 en een 

elektriciteitsprijs van €0,23 per kwh. (Centraal 

Bureau voor Statistiek, 2011). Hieruit blijkt dat het 

energetisch renoveren van de woningen voor de 

meeste bewoners een financiële besparing betekent. 

Alleen de energetische renovatie van label F naar D 

levert , gegeven het gemiddelde werkelijke energie-

verbruik, geen besparing op. De bewoners van wo-

ningen met een F label verbruiken gemiddeld minder 

energie dan woningen met energielabel D, waardoor 

deze, bij ‘oplabeling’ meer zouden verbruiken dan 

voorheen.
6
 Echter wordt er in dit model rekening 

mee gehouden dat, indien een woning energetisch 

gerenoveerd wordt, deze ook het gemiddelde ener-

gieverbruik van het nieuwe label aanneemt. Indien 

de bewoners echter hetzelfde zuinige energiepa-

troon vasthouden dan voor de energetische verbete-

ring, zal de besparing wel positief zijn. Een labelver-

betering van de labels C en D naar energielabel B is 

effectiever dan bij de lagere labels. Doordat het 

onderlinge verschil in werkelijk verbruik bij de lage 

energielabels klein is, is het effect van labelverbete-

ring hier ook kleiner, of zelfs negatief (label F).  

4.3 CORPORATIES 

4.3.1 VERHUURBAARHEID 

Paragraaf 4.2.1 maakt niet alleen de noodzaak van 

energetisch goede woningen voor de bewoners 

duidelijk, maar ook voor de woningcorporatie is dit 

van groot belang. Meer dan de helft van alle wonin-

gen in bezit van de woningcorporaties (zie afbeel-

ding 2.4.1) bestaat uit woningen met energielabel D 

of lager. Gezien de huidige ontwikkelingen zullen de 

energielasten voor deze woningen in de toekomst 

                                                                 

6
 Zie bijlage E; Financiële gevolgen bewoners, voor een overzicht 

van het verschil tussen de werkelijke  en theoretische financiële 
gevolgen voor bewoners. 
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hoger worden dan de huurprijs. Uit onderzoek van 

het Nibud en Agentschap NL blijkt dat juist in deze 

groep woningen de financieel kwetsbare huishou-

dens wonen. Ook blijkt dat bij deze groep huishou-

dens het budgetaandeel energie harder stijgt dan de 

toename van het besteedbaar inkomen (NIBUD, 

2009, p. 40). Het wonen in woningen met energiela-

bel D en lager wordt in de toekomst voor deze huis-

houdens onbetaalbaar. Willen de woningcorporaties 

hun maatschappelijke doelstelling, het bieden van 

goede en vooral betaalbare woningen, blijven na-

streven zal een groot deel van de woningvoorraad 

energetisch verbeterd moeten worden. (Agentschap 

NL, 2010) 

4.3.2 CO2 REDUCTIE 

De Twentse woningcorporaties zijn, in navolging op 

het convenant Bouwend Nederland / Aedes 

(Agentschap NL, 2010), in gesprek over een CO2 

besparing van 60 kiloton in de bestaande bouw. 

Echter wordt er in het haalbaarheidsonderzoek 

“Verduurzaming bestaande Woningbezit WoON”
1
 

slechts gekeken naar CO2 reductie op basis van theo-

retische verbruikscijfers. Op basis van deze theoreti-

sche cijfers wil vereniging WoON een CO2 reductie 

behalen van 60 kiloton door het ‘oplabelen’ van het 

woningbestand. Doorrekeningen op basis van dit 

onderzoek wijst uit dat met de theoretische ver-

bruikscijfers een CO2 reductie behaald wordt van 50 

kiloton, ongeveer 80% van het gestelde doel van 60 

kiloton.
7 

Hierbij is uitgegaan van de volgende para-

meters (Agentschap NL, 2010):  

 CO2 uitstoot per m
3 

aardgas: 2.2 kg; 
 CO2 uitstoot per kWh grijze stroom: 0.630 

kg. 

De besparing is echter fors lager indien de werkelijke 

verbruikscijfers gebruikt worden (tabel 4.3.1). Door 

het ‘oplabelen’ van het woningbestand wordt slechts 

38,4 Kiloton CO2 bespaard, een percentage van 64% 

van de gestelde 60 kiloton.
7
 Indien de vereniging 

                                                                 

7
 Zie bijlage D; berekening CO2 reductie 

WoON daadwerkelijk 60 kiloton CO2 wil besparen, 

zal het meer maatregelen moeten nemen dan het 

‘oplabelen’ van woningen. 

 

Tabel 4.3.1 CO2 besparing obv. werkelijk verbruik in kg. 

Hierbij moet wel een kanttekening geplaats worden, 

dat bij deze berekeningen ook de energetisch slecht-

ste labels (F en G) meegenomen zijn. Echter zullen 

de woningen van deze labels, op basis van het scena-

rio dat alle woningen twee labels verbeterd worden, 

verbeterd worden naar label D en E. Terwijl para-

graaf 3.4 aantoont dat de onderzochte woningen 

met energielabel F in werkelijkheid minder verbrui-

ken dan de woningen met energielabel D en E. Het 

‘oplabelen’ van de woningen met label F naar label D 

geeft hierdoor het omgekeerde effect.  

4.3.3 HUURVERHOGING 

Het energetisch verbeteren van alle woningen zal 

door woningcorporaties terugverdiend moeten wor-

den. Hiervoor kan een woningcorporatie kiezen uit 

een aantal opties. Het doorvoeren van een directe 

huurverhoging, of het verhogen van de huren op 

mutatiebasis. Het verhogen van de huur voor lopen-

de contracten kan volgens het Burgerlijk Wetboek 

slechts eenmaal jaarlijks. En slechts tegen een be-

paald percentage (meestal het CPI volgend). Echter 

mag een verhuurder bij woningverbetering wel een 

redelijke huurverhoging vragen voor dat deel dat 

bijdraagt aan een verhoging van het wooncomfort. 

Indien de woning wordt voorzien van extra isolatie-

voorzieningen of hoogrenderende verwarmingsin-

stallaties is het aantoonbaar dat het wooncomfort 

en het binnenklimaat verbeteren. Hierdoor is het 

verhogen van de huur bij lopende huurcontracten 

een legitieme reden. (Weevers & Go, 2010) Echter 

moet 70% van de huidige bewoners wel akkoord 

gaan met de voorgestelde huurverhoging, hetgeen 

vaak problemen oplevert bij renovatieprojecten 

waarbij een huurverhoging wordt voorgesteld. Dit 
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onderzoek laat zien wat de gemiddelde financiële 

besparing voor bewoners kan zijn bij het ‘oplabelen’ 

van de woningen. Door dit ook goed inzichtelijk te 

maken voor bewoners kan er meer draagvlak gecre-

eerd worden voor een huurverhoging en zal de 

goedkeuring van 70% van de bewoners eerder ge-

haald worden. 

Hoeveel de huurprijs mag stijgen is echter afhanke-

lijk van het Woning Waarderings Stelsel (WWS). 

Indien de woningen twee energielabels worden 

verbeterd betekend dit een gemiddelde stijging van 

12 punten per energielabel (Tabel 4.3.2) 

 

Tabel 4.3.2 ‘Oplabelen’ en het WWS 

Bij het ‘oplabelen’ van energielabel D naar B levert 

dit een stijging op van 18 punten. Per punt kan ge-

middeld €4,50 aan huur gevraagd worden. (Weevers 

& Go, 2010) Dit betekent een mogelijke huurstijging 

van € 81,- . Woningcorporaties rekenen echter veelal 

met een huur van 70-80% van de maximale huur-

prijs, hetgeen een huurverhoging kan geven van 

ongeveer €60,- per maand. 

Het financiële voordeel voor bewoners (tabel 4.2.4, 

blz. 18) indien de woning van energielabel D naar B 

verbeterd wordt is gemiddeld  €640,- per jaar, terwijl 

dit een mogelijke huurverhoging geeft van €680,-. 

Hieruit blijkt dat een huurverhoging, mogelijk door 

een stijging van het aantal WWS punten, redelijk 

samenhangt met de financiële besparing die door de 

energetische renovatie behaald wordt. Een verho-

ging van de huur, na renovatie, betekent dus niet 

automatisch een stijging van de woonlasten voor 

bewoners.  

Beschreven situatie (energielabel D) kan zelfs een 

daling van de netto woonlasten voor de bewoners 

betekenen indien rekening gehouden wordt met 

eventuele huursubsidie. Het aandeel huur in de 

woonlasten wordt groter, maar het aandeel energie-

kosten kleiner. Hierdoor kan het totale bedrag meer 

worden, maar wordt het deel waarover huursubsidie 

kan worden ontvangen wel groter. (Zie tabel 4.3.3). 

In dit voorbeeld is rekening gehouden met 75% van 

de maximaal mogelijke huurstijging op basis van een 

stijging van het aantal WWS punten, van €60,- per 

maand, en een maximaal te ontvangen huursubsidie 

per maand. Gegeven de gemiddelde huurprijs per 

maand voor woningen met energielabel D (€450,-) 

levert dit de bewoners in dit voorbeeld gemiddeld 

een daling van de netto woonlasten van €36,- per 

maand op. Een besparing van €432,- per jaar, on-

danks een huurverhoging van €60,- per maand. 

 

Figuur 4.3.3 Netto woonlasten per maand voor en na ‘oplabelen’ 

obv. het werkelijke energieverbruik. 

Hieruit blijkt dat een eventuele energetische renova-

tie geen stijging van de netto woonlasten voor de 

bewoners hoeft te betekenen, en deze zelfs kunnen 

dalen. In dit onderzoek is echter alleen gekeken naar 

de mogelijkheid tot het doorrekenen van de investe-

ringskosten op basis van een huurverhoging bij be-

woners, zonder dat de woonlasten stijgen. De inves-

teringskosten zelf, die door het ‘oplabelen’ van de 

woningen gemaakt moeten worden, zijn in dit on-

derzoek buiten beschouwing gelaten. 
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5 CONCLUSIES 

5.1 ALGEMEEN 

Dit onderzoek laat zien dat het huidige energielabel 

niet in staat is een juiste indicatie te geven van het 

werkelijke energieverbruik van een woning. Wonin-

gen met de energielabels A t/m D verbruiken meer 

energie, terwijl woningen met energielabels E t/m F 

minder energie verbruiken dan vooraf berekend. 

Door dit onderzoek wordt het duidelijk dat er een 

verschil bestaat tussen het berekende, theoretische 

energieverbruik van een woning en het werkelijke 

energieverbruik. Bij energielabel A zelfs 38%, mede 

doordat het persoonsgebonden energieverbruik niet 

in de energielabels wordt meegewogen. Dit onder-

zoek onderschrijft eerdere constateringen dat be-

woners van energetisch mindere woningen bewus-

ter met energie om lijken te gaan dan bewoners van 

een woning met een goed energie label. Andere 

oorzaken die worden gegeven voor het verschil in 

werkelijk en theoretisch energieverbruik zijn onder 

andere foutieve berekeningen in het energielabel en 

foutief uitgevoerde bouwelementen in een woning. 

Het verschil in gasverbruik per m
2
 tussen de energie-

labels A en F is in werkelijkheid 7,18 m
3
 in plaats van 

het berekende 14,40 m
3
. Dit is een verschil van bijna 

50%.  

Dat het verschil in het theoretische en werkelijke 

energieverbruik grotendeels veroorzaakt wordt door 

het bewonersgedrag blijkt uit de onderlinge sprei-

ding bij de energielabels. Van een groep dezelfde 

woningen met energielabel B, in dezelfde rij en met 

dezelfde bouweigenschappen waarvan het werkelij-

ke energieverbruik op woningniveau bekend is, is 

een spreiding van 275 m
3
 geconstateerd. Bij een 

groep woningen met label C blijkt de spreiding (442 

m
3
) zelfs groter. Dit kan worden verklaard met het-

geen dat wordt geconcludeerd in een onderzoek van 

het Ministerie van VROM (2010): 

“Het onzuinige gedrag wordt deels gecompenseerd 

door de energetische kwaliteit van de woning.” 

 

Met andere woorden: Het bewonersgedrag heeft bij 

energetisch slechtere woningen meer invloed dan bij 

woningen met een beter energielabel.  

5.2 BEWONERS 

Uit dit onderzoek blijkt dat het individuele bewo-

nersgedrag een belangrijke oorzaak van het verschil 

in energieverbruik is.. Wil een woningcorporatie 

woningen energetisch verbeteren, en werkelijk de 

CO2 uitstoot beperken, zal er na renovatie veel ge-

daan moeten worden om het bewonersgedrag te 

beïnvloeden. Vooral bij de energetisch betere wo-

ningen is het energieverbruik meer dan vooraf bere-

kend, en lijken bewoners minder zuinig met energie 

om te gaan.  

Toch is het van belang woningen te verbeteren. 

Gezien de huidige ontwikkeling van de energieprij-

zen zal het aandeel energiekosten een steeds groter 

deel van de woonlasten vormen. Voor de energiela-

bels D t/m G zelfs meer dan de betaalde huur. (ge-

middeld 57% van de woonlasten in 2030) Indien het 

mogelijk is huidige bewoners te stimuleren ook in 

energetisch betere woningen zuiniger met energie 

om te gaan wordt het verschil alleen maar groter. 

Indien de woningcorporaties besluiten alle woningen 

twee energielabels te verbeteren, betekent dit ook 

een kostenbesparing voor de bewoners. Een label-

sprong van label D naar label B, betekent voor de 

bewoner gemiddeld een voordeel van €640,- per 

jaar, indien de huur niet wordt verhoogd. Indien 

corporaties wel een huurverhoging doorvoeren is 

het mogelijk om te berekenen hoeveel de huur kan 

stijgen, zonder dat de netto woonlasten voor bewo-

ners meer worden. Voor Label D naar B houdt dit 

een maximale verhoging van €60,- per maand in. 

Gegeven de gemiddelde huurprijs van €450,- een 

verhoging van 11,7%. Een dergelijke huurverhoging 

zal grotendeels gecompenseerd worden door een 

verhoging van de huurtoeslag, waardoor de investe-

ringen mede gedragen worden door de overheid, 
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terwijl de baten van de energiebesparing wel voor 

de bewoners zijn. Hierdoor levert labelverbetering 

van een woning niet alleen in de toekomst een be-

sparing op, maar kunnen de netto woonlasten, in-

dien er een huurverhoging doorgevoerd wordt, zelfs 

dalen. 

5.3 CORPORATIES 

Het energetisch renoveren van woningen zal voor de 

corporaties rendabel moeten zijn. De kosten die 

gemaakt worden door het energetisch renoveren 

zullen door de woningcorporaties terugverdiend 

moeten worden. Een mogelijkheid hiervoor is het 

direct verhogen van de huren bij lopende huurcon-

tracten. Echter stuit dit vaak op veel weerstand van 

bewoners. Dit onderzoek laat echter zien dat een 

maximale huurstijging volgens het WWS puntensys-

teem samenhangt met de financiële besparing voor 

de bewoners. De netto woonlasten van bewoners 

hoeven door het renoveren niet te stijgen, en kun-

nen zelfs een daling laten zien indien de huurtoeslag 

meegenomen wordt in de berekening. Het aandeel 

huur wordt gemiddeld groter, maar de energielasten 

nemen verhoudingsgewijs af. De stijging in de huur-

lasten kan vervolgens gecompenseerd worden door 

de huurtoeslag, waardoor de netto woonlasten kun-

nen dalen. Door dit inzichtelijk te maken voor bewo-

ners kan een stuk wantrouwen worden weggeno-

men, waardoor renovaties, en een eventuele huur-

verhoging, op minder weerstand hoeven te rekenen.  

5.3.1 CO2 REDUCTIE 

Het ‘oplabelen’ van alle woningen van de woning-

corporaties, aangesloten bij WoON levert volgens dit 

onderzoek niet de gewenste CO2 besparing op, zoals 

die is besproken met de provincie Overijssel. Indien 

de werkelijke verbruiksgegevens gebruikt worden 

voor het berekenen van de CO2 reductie, wordt er 

38,4 Kiloton CO2 bespaard. Dit is slechts 64% van de 

gestelde 60 Kiloton CO2 besparing. Om toch de ge-

wenste besparing te halen zullen de woningcorpora-

ties meer maatregelen moeten treffen dan alle wo-

ningen twee energielabels te verbeteren. Het blijkt 

dat het bewonersgedrag een grote invloed heeft op 

het werkelijk energieverbruik en dat bewoners van 

energiezuinige woningen minder zuinig met het 

energieverbruik omgaan dan bewoners van energe-

tisch slechtere woningen. Naast het ‘oplabelen’ van 

de woningen kan er nog veel CO2 bespaard worden 

door meer te sturen op het bewonersgedrag. 

Bij het ‘oplabelen’ van het hele woningbestand wor-

den ook de woningen met label F en G energetisch 

verbeterd. Echter moet men zich afvragen of de 

minimale werkelijke CO2 besparing die dit oplevert 

opweegt tegen de kosten. 

5.3.2 VOORRAADBEHEER 

Woningcorporaties baseren het strategisch voor-

raadbeheer voornamelijk op kale huurgrenzen. Vaak 

worden huurtoeslaggrenzen gehanteerd en wordt 

op basis hiervan categorieën als goedkoop of duur 

afgebakend. Het voorraadbeleid is er vervolgens op 

gericht om de gewenste hoeveelheden woningen 

beneden deze huurgrenzen in stand te houden of uit 

te breiden door middel van aankoop of nieuwbouw. 

Echter laten resultaten uit dit onderzoek zien dat 

niet alleen de kale huur een belangrijke component 

is om een woning als goedkoop of duur aan te mer-

ken. De energielasten bepalen in steeds grotere 

mate de hoogte van de totale woonlasten. Willen de 

woningcorporaties hun maatschappelijke doelstel-

lingen, het bieden van goede en vooral betaalbare 

woningen, blijven nastreven zal het energieverbruik 

een grotere invulling binnen het voorraadbeheer 

moeten krijgen. 
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6 AANBEVELINGEN 

6.1 ALGEMEEN 

Het blijkt moeilijk het energieverbruik voor een wo-

ning vooraf te berekenen. Factoren zoals het ener-

giegedrag van bewoners en de kwaliteit van de 

bouw zijn bepalend voor het energieverbruik. De 

manier van ventileren en de warmtebehoefte is per 

bewoner verschillend waardoor het werkelijke ver-

bruik niet overeenkomt met het berekende energie-

verbruik.  

Uit de beschikbare gegevens voor dit onderzoek 

blijkt dat de spreiding in gasverbruik groter wordt 

naarmate de energetische kwaliteit van de woning 

verminderd. Echter zijn slechts bij twee energiela-

bels enkele verbruiksgegevens op woningniveau 

beschikbaar, waardoor deze conclusie vertekend kan 

zijn. De andere beschikbare gegevens, gebruikt in dit 

onderzoek, betreffen slechts gemiddelde energie-

verbruiken op postcode ‘zes’ niveau. Om deze con-

clusie te toetsen op juistheid zouden er meer ver-

bruikscijfers op woningniveau verzameld moeten 

worden van meer energielabels. 

6.2 BESPARINGSDOELSTELLINGEN 

Om bewoners beter voor te lichten over de te ver-

wachten energiekosten zouden woningen beter 

gemonitord moeten worden. Vooral bij reeds uitge-

voerde energetische renovaties wordt nog vaak 

geschermd met behaalde, theoretisch berekende,  

besparingen in het energieverbruik. Echter wordt de 

werkelijke situatie vaak niet in kaart gebracht, waar-

door woningcorporaties geen idee hebben of de 

besparing in werkelijkheid wel gehaald wordt. De 

programma’s die de energie-index van een woning 

berekenen gaan altijd uit van een goed uitgevoerde 

renovatie, eventuele fouten in het renovatieproces 

komen hierdoor niet tot uitdrukking in het afgege-

ven energielabel waardoor het feitelijk verbruik erg 

verschillend kan zijn. Bij besparingsdoelstellingen en 

het berekenen van  

 

energielabels kan beter gekeken worden naar de 

werkelijke situatie, zo krijgen woningcorporaties en 

bewoners een beter beeld van het energieverbruik. 

6.3 BEWONERSGEDRAG 

Uit dit onderzoek blijkt dat het energieverbruik van 

een woning sterk beïnvloed wordt door bewoners-

gedrag. Dit maakt het belangrijk om bewoners te 

informeren en te confronteren met het energiever-

bruik van de woning. Een goed voorbeeld hiervan is 

de gemeente Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn, 

2010). Deze heeft bij een grootschalige energetische 

renovatie het werkelijke energieverbruik gemoni-

tord, en gepubliceerd (geanonimiseerd, per postco-

de). Zo hebben bewoners een goed beeld van het 

energieverbruik van hun woning, ten opzichte van 

andere soortgelijke woningen en wordt het bewo-

nersgedrag om zuiniger met energie om te gaan 

gestimuleerd. 

6.4 BEWONERS PARTICIPATIE 

Het (energetisch) renoveren van woningen stuit vaak 

op weerstand van de bewoners. Een groot deel van 

deze weerstand is weg te nemen door bewoners 

duidelijk te informeren over de financiële gevolgen 

van de (energetische) renovatie. Zo blijkt dat on-

danks een huurverhoging de netto woonlasten bij 

labelverbetering kunnen dalen. Een goede tool hier-

voor richting de bewoners om als woningcorporatie 

te laten zien dat de financiële besparingen werkelijk 

behaald worden, is het bieden van een woonlasten 

garantie. Dit betekend dat de woningcorporatie 

garandeert dat de totale (netto) woonlasten voor 

huur en energie niet boven een bepaald bedrag 

komen. Hiervoor wordt vaak het totaal van de huidi-

ge kosten voor huur en energie als uitgangspunt 

genomen. Indien de totale woonlasten toch hoger 

worden, betaald de woningcorporatie het verschil of 

een deel daarvan terug. 
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6.5 SAMENWERKING 

In dit onderzoek zijn de gemiddelde energieverbrui-

ken  van 558 woningen gebruikt. Om een completer 

beeld te krijgen van het werkelijke energieverbruik is 

het nodig meer gegevens te verzamelen op woning-

niveau. Een goede mogelijkheid hiervoor zou een 

samenwerking zijn tussen de netwerkbeheerder en 

de woningcorporaties. Door gebruik te maken van 

elkaars kennis is het mogelijk om bewoners beter 

voor te lichten over het energieverbruik van wonin-

gen. Enerzijds om een beter voorschot te berekenen 

voor energie voor nieuwe bewoners door energiele-

veranciers, anderzijds om bewoners beter te kunnen 

informeren bij grootschalige energetische renovaties 

om bewoners in een eerder stadium mee te krijgen 

in het proces. 

6.6 PIONEERING 

Gebleken is dat er een groot verschil zit tussen ener-

zijds het berekende en werkelijke energiever-

bruik.(het verschil bij energielabel A t/m C is gemid-

deld 34%), en anderzijds tussen het energieverbruik 

per energielabel. Echter zijn er weinig gegevens op 

woningniveau beschikbaar en is het niet duidelijk 

wat de exacte oorzaken van het verschil in energie-

verbruik zijn. Er zijn enkele oorzaken in de persoon-

lijke levenssfeer aan te wijzen, maar er is in bestaand 

onderzoek nog niet of nauwelijks gekeken naar ge-

bouw- en installatietechnische oorzaken. Verder 

onderzoek, specifiek naar de oorzaken van het ver-

schil in theoretisch en werkelijk verbruik wordt 

daarom aangeraden. Het woord duurzaamheid is hot 

en elke woningcorporatie besteedt hier aandacht 

aan. Echter worden nog veelvuldig theoretische 

berekeningen gebruikt om besparingen aan te to-

nen, en gaat het werkelijke doel, de daadwerkelijke 

energiebesparing, verloren. Door meer verdiepend 

onderzoek te doen naar mogelijke verschillen en de 

oorzaken daarvan, is het voor woningcorporaties 

mogelijk om de werkelijke besparing beter in kaart 

te brengen. 
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8 BIJLAGEN 
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BIJLAGE A; BEREKENING ENERGIELABEL 

Per 1 januari 2008 moeten woningeigenaren en verhuurders aan 

elke nieuwe bewoner een energielabel kunnen overhandigen. 

Dit energielabel geeft een nieuwe bewoner inzicht in het ener-

gieverbruik van de woning. Deze verplichting vloeit voort uit de 

Europese richtlijn  energieprestatie voor gebouwen (EPDB).  Het 

energielabel van een woning wordt bepaald met behulp van een 

gestandaardiseerde rekenmethode waarmee de energie-index 

wordt berekend. Deze energie-index is gebaseerd op de hoe-

veelheid gas en elektriciteit die nodig is om de woning te ver-

warmen, te voorzien van warm tapwater, te ventileren en te 

verlichten, maar is onafhankelijk van bewonersgedrag. De ener-

gie-index wordt vervolgens vertaald naar gestandaardiseerde 

energieklassen (A t/m G), waarbij een woning met label G ener-

getisch slechter is dan een woning met label A. 

De Energie Index (EI)  wordt sinds 1998 gebruikt als indicator  

voor de energieprestatie van een woning of gebouw. Hoe ener-

giezuiniger de woning, hoe lager de Energie Index. Deze index 

wordt bepaald met behulp van een Energie Prestatie Advies 

(EPA) of een energielabel. EPA staat voor Energie Prestatie Ad-

vies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over 

efficiënter energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogren-

dementsketels of spouwisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze 

besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend. 

De Energie Index van een woning wordt vastgesteld door alle bouwkundige, installatietechnische en energetische 

eigenschappen van een woning vast te stellen en in een software programma in te voeren (zoals VABI). Deze soft-

ware waardeert de verschillende elementen van de woning en vertaalt deze naar de Energie Index, die bepaalt in 

welk energielabel een woning valt. Hier zit ook gelijk een discussiepunt. Veel deskundigen twijfelen over de kwali-

teit van de software, en de manier waarop gerekend wordt. Zo worden sommige vormen van isolaties lager, en 

ondergewaardeerd, terwijl andere installaties bevoordeeld lijken te worden. Ook gaat de software uit van een 

theoretische benadering. Elk specifiek element wordt hetzelfde beoordeeld, er wordt niet gekeken naar de uitvoe-

ring van de bouwkundige elementen en of een bepaalde installatie goed wordt gebruikt. 

Inkijkingstabel voor de energieklassen 

Tabel voor energieklassen voor woningen: 

Energieklasse 
Grenswaarden Energie-Index (EI) 
energieprestatie  woningen 

A 0,71-1,05 

B 1,06-1,30 

C 1,31-1,60 

D 1,61-2,00 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020921/geldigheidsdatum_18-01-2010#_tekst_zoekterm_11
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Tabel voor energieklassen voor woningen: 

Energieklasse 
Grenswaarden Energie-Index (EI) 
energieprestatie  woningen 

E 2,01-2,40 

F 2,41-2,90 

G Groter dan 2,90 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020921/geldigheidsdatum_18-01-2010#_tekst_zoekterm_11


Bijlage B; Overzicht energieverbruiken geselecteerde steekproef

Theoretisch verbruik Werkelijk verbruik Werkelijk Berekend

Label Aantal Percentage WoON Gem. M2 Bouwjaar Gem. Huur Gas in M3 per m2 Electriciteit in Kwh per m2 Gas in M3 per m2 Spreiding Electriciteit in Kwh per m2 CO2 CO2

A 23 4% 5% 100 2003 611€           757 7.54 1,207 12 1045 10.4 nb. 3567 36 4219 2575

B 81 15% 14% 89 1991 555€           752 8.49 1014 11 999 11.3 275 2328 26 3428 1753

C 138 25% 29% 83 1981 508€           1099 13 881 11 1436 17.3 442 2579 31 4232 2811

D 129 23% 27% 76 1963 450€           1398 18 787 10 1595 21.1 nb. 2508 33 5169 3582

E 114 20% 16% 79 1964 350€           1687 21 915 12 1631 20.7 nb. 2512 32 5171 2294

F 27 5% 7% 117 1949 516€           2561 22 1129 10 2052 17.6 nb. 3159 27 4241 2804

G 46 8% 2% 76 1930 431€           3243 43 566 7 1794 23.6 nb. 2625 5679 7579

Totaal 558 100% 100%



Bijlage C; Verschil theoretisch en werkelijk energieverbruik

Theoretisch

Label A B C D E F G

Aantal 23 81 138 129 114 27 46

Gem opp. 100 89 83 76 79 117 76

Gem. Bouwjaar 2003 1991 1981 1963 1964 1949 1930

Gem. Huur 611€       555€       508€         449.7€      350€    516€         431€         

Gas in m3 757 752 1099 1398 1687 2561 3243

per m2 7.5 8.5 13.2 18.5 21.4 21.9 42.7

Elektra in Kwh 1,207 1,014 881 787 915 1,129 566

per m2 12 11 11 10 12 10 7

huur per m2 6.08€      6.26€      6.11€       5.95€        4.43€   4.42€        5.67€        

Werkelijk

Label A B C D E F G

Aantal 23 81 138 129 114 27 46

Gem opp. 100 89 83 76 79 117 76

Gem. Bouwjaar 2003 1991 1981 1963 1964 1949 1930

Gem. Huur 611€       555€       508€         450€         350€    516€         431€         

Gas in m3 1,045 999 1,436 1,595 1,631 2,052 1,794

per m2 10 11 17 21 21 18 24

Elektra in Kwh 3,567 2,328 2,579 2,508 2,512 3,159 2,625

per m2 36 26 31 33 32 27 35

huur per m2 6.08€      6.26€      6.11€       5.95€        4.43€   4.42€        5.67€        

Gas verbruik A B C D E F G

Theorie 7.5 8.5 13.2 18.5 21.4 21.9 42.7

Werkelijk 10.4 11.3 17 21.1 20.7 17.6 23.6

Verschil 2.9 2.8 4.1 2.6 -0.7 -4.4 -19.1

in % 37.9 32.7 30.6 14.1 -3.4 -19.9 -44.7

Elektra verbruik A B C D E F G

Theorie 12 11 11 10 12 10 7

Werkelijk 36 26 31 33 32 27 35

Verschil 23 15 20 23 20 17 27

In % 195 130 193 219 175 180 364



Bijlage D; Berekening CO2 reductie

CO2 uitstoot werkelijke situatie; berekend voor het woningbestand van WoON!

Voor oplabelen - Gas verbruik Na oplabelen - Gas verbruik Voor oplabelen - Elektra verbruik Na oplabelen Elektra

Voor Na oplabelen Aantal Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Aantal Gas per m2 Totaal gas Aantal Kwh per m2 Gem. Opp. Totaal elektra Aantal Kwh per m2 Totaal elektra

A A 23 10 100 24030 23 10 24030 23 36                 100 82,052                23 36                     82,052                

B B 81 11 89 80891 348 11 319961 81 26                 89 188,548              348 26                     745,794              

C B 138 17 83 198201 114 11 155442 138 31                 83 355,839              114 26                     279,071.88         

D B 129 21 76 205804 27 11 66509 129 33                 76 323,572              27 26                     104,567              

E C 114 21 79 185928 46 17 72368 114 32                 79 286,380              46 31                     111,467              

F D 27 18 117 55406 0 21 0 27 27                 117 85,295                0 33                     0

G E 46 24 76 82501 0 21 0 46 35 76 120,727              0 32                     0

Totaal 558 750,260                   638311 1,321,685          1,322,952           

Theoretisch

CO2 verbruik in Kg. Voor Na Besparing WoON besparing 0.6% CO2 verbruik in Kg. Voor Na Besparing WoON

Gas 1,650,572          1,404,284     246,288            38,546,335              100% Gas 1,478,372    1,123,358        355,015              55,562,983                    

Elektra 832,662             833,460         (798)                  (124,907)                  Elektra 294,657       328,423           (33,766)               (5,284,694)                     

Totaal 2,483,234          2,237,744     245,490            38,421,428              Totaal 1,773,030    1,451,781        321,249              50,278,288                    

Co2 uitstoot Theoretische benadering 

Voor oplabelen - Gas verbruik Na oplabelen - Gas verbruik Voor oplabelen - Elektra verbruik Na oplabelen Elektra

Voor Na oplabelen Aantal Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Aantal Gas per m2 Totaal gas Aantal Kwh per m2 Gem. Opp. Totaal elektra Aantal Kwh per m2 Totaal elektra

A A 23 8 100 17421 23 8 17421 23 12                 100 27,772                23 12                     27,772                

B B 81 8 89 60937 348 8 241036 81 11                 89 82,115                348 11                     324,805              

C B 138 13 83 151723 114 8 118991 138 11                 83 121,565              114 11                     95,339.43           

D B 129 18 76 180379 27 8 58292 129 10                 76 101,472              27 11                     32,792                

E C 114 21 79 192373 46 13 74877 114 12                 79 104,305              46 11                     40,598                

F D 27 22 117 69154 0 18 0 27 10                 117 30,480                0 10                     0

G E 46 43 76 149178 0 21 0 46 7 76 26,036                0 12                     0

Totaal 558 671,987                   510617 467,710              521,307              



Bijlage E; Financiele gevolgen bewoners

Gevolgen obv Werkelijk verbruik Voor oplabelen Na oplabelen op jaarbasis

Voor Na oplabelen Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Kwh per m2 Totaal elektra Huur per jaar Woonlasten Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Kwh per m2 Totaal elektra Huur per jaar Woonlasten Verschil

A A 10 100 1045 36                              3,567                   7,328.09€        8,880€                 10 100 1045 36                        3,567                               7,328.09€        8,879.96€           -€                  

B B 11 89 999 26                              2,328                   6,656.66€        7,891€                 11 89 999 26                        2,328                               6,656.66€        7,891.10€           -€                  

C B 17 83 1436 31                              2,579                   6,090.78€        7,689€                 11 83 936 26                        2,181                               6,090.78€        7,247.53€           441.69€           

D B 21 76 1595 33                              2,508                   5,396.25€        7,090€                 11 76 852 26                        1,986                               5,396.25€        6,449.63€           640.30€           

E C 21 79 1631 32                              2,512                   4,194.99€        5,914€                 17 79 1364 31                        2,448                               4,194.99€        5,712.49€           201.94€           

F D 18 117 2052 27                              3,159                   6,194.76€        8,358€                 21 117 2463 33                        3,873                               6,194.76€        8,809.82€           (452.02)€          

G E 24 76 1794 35                              2,625                   5,171€              7,030€                 21 76 1573 32                        2,423                               5,171€             6,829.33€           200.49€           

Gevolgen obv Theoretisch verbruik Voor oplabelen Na oplabelen op jaarbasis

Voor Na oplabelen Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Kwh per m2 Totaal elektra Huur per jaar Woonlasten Gas per m2 Gem. Opp. totaal Gas Kwh per m2 Totaal elektra Huur per jaar Woonlasten Verschil

A A 8 100 757 12.0 1207 7,328.09€        8,136€                 7.54 100 757 12.0 1207 7,328.09€        8,136€                 -€                  

B B 8 89 752 11.4 1014 6,656.66€        7,416€                 8.49 89 752 11.4 1014 6,656.66€        7,416€                 -€                  

C B 13 83 1099 10.6 881 6,090.78€        7,063€                 8.49 83 705 11.4 950 6,090.78€        6,803€                 260€                 

D B 18 76 1398 10.4 787 5,396.25€        6,556€                 8.49 76 642 11.4 865 5,396.25€        6,045€                 511€                 

E C 21 79 1687 11.6 915 4,194.99€        5,587€                 13.24 79 1044 10.6 836 4,194.99€        5,118€                 469€                 

F D 22 117 2561 9.7 1129 6,194.76€        8,247€                 18.49 117 2159 10.4 1215 6,194.76€        7,985€                 262€                 

G E 43 76 3243 7.4 566 5,170.74€        7,571€                 21.41 76 1628 11.6 883 5,170.74€        6,513€                 1,058€              



Bijlage F; Gevolgen 'oplabelen' voor WWS netto woonlasten

Stijging Huurverhoging

Voor Punten Na Punten In punten 100% 70%

Voor Na A 42 A 42 0 0 0

Energielabel D B B 30 B 30 0 0 0

Huur 450€         510€         C 19 B 30 12 52€                          36€          

Energie 141€         88€           D 13 B 30 18 79€                          55€          

Bruto woonlasten 591€         597€         E 7 C 19 12 54€                          38€          

Huursubsidie 216€         258€         F 3 D 13 10 45€                          32€          

Netto woonlasten 375€         339€         G 0 E 7 7 29€                          20€          



Jaar2010 A B C D E F G

Gem. Huur € 73 € 75 € 73 € 71 € 53 € 53 € 68

Gasverbruik € 7 € 8 € 12 € 15 € 14 € 12 € 17

Elektra verbruik € 8 € 6 € 7 € 7 € 7 € 6 € 8

Woonlasten € 89 € 89 € 93 € 93 € 75 € 71 € 92

Energie in % van 17% 16% 21% 24% 29% 26% 26%

Woonlasten

Jaar 2020 A B C D E F G

Gem. Huur € 73 € 75 € 73 € 71 € 53 € 53 € 68

Gasverbruik € 16 € 17 € 26 € 32 € 31 € 27 € 36

Elektra verbruik € 14 € 11 € 13 € 13 € 13 € 11 € 14

Woonlasten € 103 € 102 € 112 € 116 € 97 € 90 € 118

Energie in % van 29% 27% 34% 39% 45% 41% 42%

Woonlasten

Jaar 2030 A B C D E F G

Gem. Huur € 73 € 75 € 73 € 71 € 53 € 53 € 68

Gasverbruik € 34 € 37 € 56 € 68 € 67 € 57 € 77

Elektra verbruik € 26 € 19 € 22 € 24 € 23 € 19 € 25

Woonlasten € 133 € 130 € 152 € 163 € 143 € 130 € 170

Energie in % van 45% 43% 52% 56% 63% 59% 60%

Woonlasten

Parameters: Bronnen

Gasprijs per m3 0.70€   Statline.CBS.nl Essent.nl

Elektriciteit prijs per kWh 0.23€   Statline.CBS.nl Essent.nl

Index Gasprijs 8% VROM/CBS Het wonen overwogen

Index Elektriciteit 6% Vrom/ CBS Het wonen overwogen

*Alle labels zijn gecorrigeerd voor inflatie
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Energielabel A

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur per m2 73€          € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73

Gas per m2 7€             € 8 € 9 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 32 € 34

Elektriciteit per m2 8€             € 9 € 9 € 10 € 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 14 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 22 € 23 € 24 € 26

Energie 15€          16€         18€          19€       20€       21€       23€       25€       26€       28€       30€       32€       35€       37€       40€       42€       45€       49€         52€         56€         60€         

Woonlasten 89€          90€         91€          92€       93€       95€       96€       98€       100€    102€    103€    106€    108€    110€    113€    116€    119€    122€       125€       129€       133€       

per maand 7.39€       7.48€     7.57€       7.67€   7.78€   7.90€   8.03€   8.16€   8.30€   8.46€   8.62€   8.80€   8.99€   9.19€   9.41€   9.65€   9.90€   10.17€   10.45€   10.76€   11.10€   

Gas in % woonlasten 8% 9% 9% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 26%

Elektriciteit in % woonlasten 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19%

Energie in % woonlasten 17% 18% 19% 20% 22% 23% 24% 25% 26% 28% 29% 31% 32% 34% 35% 37% 38% 40% 42% 43% 45%

Gasprijs 0.70€       per m3

Gem. verbruik gas 1045 in m3

Huurkosten gem. 611€        per maand

Elektriciteit 0.23€       

Gem. Verbruik elektriciteit 3567 in Kwh

Gem. Oppervlakte 100

Huurindexatie 0%

Index Gas 8.0%

Index Elektriciteit 6.0%
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Energielabel B

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur 75€              € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75

Gas 8€                € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 12 € 13 € 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 31 € 34 € 37

Elektriciteit 6€                € 6 € 7 € 7 € 7 € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19

Energie 14€              15€         16€          17€       18€       19€       21€       22€       24€       26€       28€       29€       32€       34€       36€       39€       42€       45€          48€         52€         55€         

Woonlasten 89€              90€         91€          92€       93€       94€       96€       97€       99€       100€    102€    104€    106€    109€    111€    114€    117€    120€        123€       127€       130€       

per maand 7.38€           7.46€     7.55€       7.64€   7.75€   7.85€   7.97€   8.10€   8.23€   8.37€   8.53€   8.69€   8.87€   9.06€   9.27€   9.49€   9.73€   9.98€       10.25€   10.55€   10.86€   

Gas in % woonlasten 9% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 26% 27% 28%

Elektriciteit in % woonlasten 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14%

Energie in % woonlasten 16% 16% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 24% 26% 27% 28% 30% 31% 33% 34% 36% 38% 39% 41% 43%

Gasprijs 0.70€           per m3

Gem. verbruik gas 999 in m3

Huurkosten gem. 555€            per maand

Elektriciteit 0.23€           

Gem. Verbruik elektriciteit 2328 in Kwh

Gem. Oppervlakte 89

Huurindexatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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Energielabel C

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur 73€               € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73 € 73

Gas 12€               € 13 € 14 € 15 € 16 € 18 € 19 € 21 € 22 € 24 € 26 € 28 € 30 € 33 € 36 € 38 € 41 € 45 € 48 € 52 € 56

Elektriciteit 7€                 € 7 € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 21 € 22

Energie 19€               20€           22€           24€       25€       27€       29€       31€       34€       36€       39€       42€       45€       48€         51€         55€         59€         64€         68€         73€         79€         

Woonlasten 93€               94€           95€           97€       99€       101€     103€     105€     107€     109€     112€     115€     118€     121€       125€       129€       133€       137€       142€       147€       152€       

per maand 7.71€           7.83€        7.95€       8.09€    8.23€    8.38€    8.55€    8.73€    8.92€    9.12€    9.34€    9.58€    9.83€    10.11€    10.40€    10.72€    11.06€    11.42€    11.82€    12.24€    12.69€    

Gas in % woonlasten 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25% 26% 27% 28% 30% 31% 33% 34% 36% 37%

Elektriciteit in % woonlasten 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15%

Energie in % woonlasten 21% 22% 23% 24% 26% 27% 28% 30% 31% 33% 34% 36% 38% 39% 41% 43% 45% 46% 48% 50% 52%

Gasprijs 0.70€           per m3

Gem. verbruik gas 1436 in m3

Huurkosten gem. 508€             per maand

Elektriciteit 0.23€           

Gem. Verbruik elektriciteit 2579 in Kwh

Gem. Oppervlakte 83

Huurindexatie/inflatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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Energielabel D

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur 71€           € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71

Gas 15€           € 16 € 17 € 19 € 20 € 22 € 23 € 25 € 27 € 29 € 32 € 34 € 37 € 40 € 43 € 47 € 50 € 54 € 59 € 63 € 68

Elektriciteit 7€             € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 21 € 22 € 24

Energie 22€           24€           25€           27€       29€       32€       34€       36€       39€       42€       45€       48€       52€         56€         60€         64€         69€         74€         80€         86€         92€         

Woonlasten 93€           95€           97€           98€       100€     103€     105€     107€     110€     113€     116€     119€     123€       127€       131€       135€       140€       145€       151€       157€       163€       

per maand 7.76€       7.90€        8.04€       8.20€   8.37€   8.55€   8.74€   8.95€   9.17€   9.41€   9.67€   9.95€   10.25€   10.57€   10.92€   11.29€   11.69€   12.12€   12.58€   13.08€   13.61€   

Gas in % woonlasten 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25% 26% 27% 29% 30% 31% 33% 34% 36% 37% 39% 40% 42%

Elektriciteit in % woonlasten 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15%

Energie in % woonlasten 24% 25% 26% 28% 29% 31% 32% 34% 35% 37% 39% 40% 42% 44% 46% 48% 49% 51% 53% 55% 56%

Gasprijs 0.70€       per m3

Gem. verbruik gas 1595 in m3

Huurkosten gem. 450€         per maand

Elektriciteit 0.23€       

Gem. Verbruik elektriciteit 2508 in Kwh

gem. Oppervlakte 76

Huurindexatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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Energielabel E

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur per m2 53€               € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53

Gas per m2 14€               € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 31 € 34 € 36 € 39 € 42 € 46 € 50 € 53 € 58 € 62 € 67

Elektriciteit per m2 7€                 € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 14 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 22 € 23

Energie 22€               23€           25€           27€       29€           31€       33€       36€       38€       41€       44€       47€       51€       55€       59€       63€       68€         73€         78€         84€         90€         

Woonlasten 75€               76€           78€           80€       82€           84€       86€       89€       91€       94€       97€       100€     104€     108€     112€     116€     121€       126€       131€       137€       143€       

per maand 6.23€           6.36€        6.50€       6.66€   6.82€        7.00€   7.19€   7.39€   7.61€   7.85€   8.10€   8.37€   8.66€   8.98€   9.32€   9.68€   10.07€   10.49€   10.94€   11.43€   11.96€   

Gas in % woonlasten 19% 20% 22% 23% 24% 25% 27% 28% 29% 31% 32% 34% 35% 36% 38% 39% 41% 42% 44% 45% 47%

Elektriciteit in % woonlasten 10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16%

Energie in % woonlasten 29% 30% 32% 33% 35% 37% 38% 40% 42% 44% 45% 47% 49% 51% 52% 54% 56% 58% 60% 61% 63%

Gasprijs 0.70€           per m3

Gem. verbruik gas 1631 in m3

Huurkosten gem. 350€             per maand

Elektriciteit 0.23€           in Kwh

Gem. Verbruik elektriciteit 2512

Gem. Oppervlakte 79

Huurindexatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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Energielabel F

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur 53€              € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53

Gas 12€              € 13 € 14 € 15 € 17 € 18 € 19 € 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 31 € 33 € 36 € 39 € 42 € 45 € 49 € 53 € 57

Elektriciteit 6€                € 6 € 7 € 7 € 8 € 8 € 9 € 9 € 10 € 10 € 11 € 12 € 12 € 13 € 14 € 15 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19

Energie 18€              20€           21€          23€       24€           26€       28€       30€       32€       35€       37€       40€       43€       46€       50€       54€       57€       62€       66€       71€         77€         

Woonlasten 71€              73€           74€          76€       77€           79€       81€       83€       85€       88€       90€       93€       96€       99€       103€    106€    110€    115€    119€    124€       130€       

per maand 5.94€           6.05€       6.17€       6.30€   6.44€       6.59€   6.75€   6.92€   7.11€   7.31€   7.53€   7.76€   8.01€   8.27€   8.56€   8.87€   9.20€   9.56€   9.94€   10.36€   10.80€   

Gas in % woonlasten 17% 18% 19% 20% 22% 23% 24% 25% 27% 28% 29% 31% 32% 34% 35% 37% 38% 40% 41% 43% 44%

Elektriciteit in % woonlasten 9% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15%

Energie in % woonlasten 26% 27% 29% 30% 32% 33% 35% 36% 38% 40% 41% 43% 45% 47% 48% 50% 52% 54% 56% 57% 59%

Gasprijs 0.70€           per m3

Gem. verbruik gas 2052 in m3

Huurkosten gem. 516€            per maand

Elektriciteit 0.23€           in Kwh

Gem. Verbruik elektriciteit 3159

Gem. Oppervlakte 117

Huurindexatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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Energielabel G

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Huur 68€               € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68

Gas 17€               € 18 € 19 € 21 € 22 € 24 € 26 € 28 € 31 € 33 € 36 € 39 € 42 € 45 € 49 € 52 € 57 € 61 € 66 € 71 € 77

Elektriciteit 8€                 € 8 € 9 € 9 € 10 € 10 € 11 € 12 € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 21 € 22 € 24 € 25

Energie 24€               26€           28€           30€       32€       35€       37€       40€       43€       46€       50€       53€         57€         62€         66€         71€         76€         82€         88€         95€         102€       

Woonlasten 92€               94€           96€           98€       100€     103€     105€     108€     111€     114€     118€     121€       125€       130€       134€       139€       144€       150€       156€       163€       170€       

per maand 7.70€           7.84€        8.00€       8.18€    8.36€    8.56€    8.77€    9.00€    9.25€    9.52€    9.80€    10.11€    10.44€    10.80€    11.18€    11.59€    12.03€    12.51€    13.02€    13.57€    14.17€    

Gas in % woonlasten 18% 19% 20% 21% 22% 24% 25% 26% 28% 29% 30% 32% 33% 35% 36% 38% 39% 41% 42% 44% 45%

Elektriciteit in % woonlasten 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 15%

Energie in % woonlasten 26% 28% 29% 31% 32% 34% 35% 37% 39% 40% 42% 44% 46% 47% 49% 51% 53% 55% 56% 58% 60%

Gasprijs 0.70€           per m3

Gem. verbruik gas 1794 in m3

Huurkosten gem. 431€             per maand

Elektriciteit 0.23€           in Kwh

Gem. Verbruik elektriciteit 2625

Gem. Oppervlakte 76

Huurindexatie 0%

Index Gas 8%

Index Elektriciteit 6%
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