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I f .LlllUknarkt 

25 procent corporatiewoningen nu op label B- en A-niveau 

Weinig enthousiasme maar wel 
vorderingen met labelverbetering 

Meer en meer c o r p o r a t i e w o n i n g e n w o r 

den gerenoveerd o m een hoger energ ie

label te ha len , maar de doels te l l ing voo r 

2 0 2 0 zal waarsch i j n l i j k niet w o r d e n ge

haald. T w i n t i g p rocen t van de co rpo ra 

t ies hee f t nog n ie ts aan ve rduu rzam ing 

gedaan. We l l i jkt he t raadsel van t e g e n 

va l lende energ iebespar ingen in ge reno

veerde w o n i n g e n opge los t . 

Dirk Dubbeling 

Eind 2020 moet conform het Convenant Energiebesparing Corpora
tiesector de woningvoorraad van - - • -^bouwveren ig ingen gem d-
deld energielabel B hebben. Dat is nu gemiddeld nog label C. Een 
wart van de woningen heeft inmiddels label B of hoger, waarb,| 

dat 'hoger' slechts een klein percentage van de « - - 9 - — 
De verduurzaming van de voorraad - ^ P " - ^ - - - ; " ^ ' ^ " ' ^ 
sluitend te bereiken met forse renovaties, verloopt traag en h t ve, 
moeden rijst dat het doel niet gaat worden gehaald. Ook bestaat 

twijfel over het effect van labelverbetering: huurders van gereno

veerde woningen zijn vaak duurder uit met hun e ektncteitsver-

bruik en vooral met hun stookkosten (gasverbruik), terwijl de 

verwachting was dat zij veel minder gas en elektriciteit nodig zou¬

den hebben. 

Enthousiasme niet groot 
Wat het trage tempo veroorzaakt, zou moeten blijkeri u,t een onder-
rek dat Uneto-VNl en Bouwend Nederland hebben laten opstellen 
ove Ï duurzaming door de huursector. Helaas blijft het antwoord 
op die vraag achterwege. Uit een flinke hoeveelheid informatie die 
in het rapport wordt gepresenteerd, zijn hooguit de huidige stand 
en de ambitie af te lezen, maar dat wordt al op andere w,|zen gemo-

Wel wordt duidelijk dat het enthousiasme onder corporaties niet 
bijster groot is. Corporaties die aan labelverbetering werken, doen 
di ten behoeve van 'wooncomfort' en 'beheersing van de woon
kosten'. Verduurzaming blijkt geen thema dat bovenaan hun pno . 
teitenlijst staat. Geen van de woningbouwcorporaties v-duurza mt 
zijn woningbezit proactief. Als reden noemen zij een tekort aan fi¬
n nciële mogelijkheden. Circa een op de drie verhuur ers geeft aan 
dat het ontbreken van financiële middelen hen er ( w ^ ' - - -
weerhoudt om te investeren in verduurzaming van de woningvoor
raad. Dit geldt voor da kleine verhuurders (43%) in sterkere mate 
dan voor de middelgrote (39%) en grote verhuurders (25/o)^Het ge 
middelde budget van een corporatie om een woning te verduurza
men is bijna € 600. Dat zegt op zich weinig.. Interessanter is te 
^eten wat labelverbetering tot label B (of gemiddeld label B) daad¬
werkelijk kost. 

De verduurzaming van de 
huurwoningvoorraad tot label B voor 2020 is nog een enorme opgave. 
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Corporaties lijl<en zicli ook achter hun huurders te verschuilen: die 
willen graag goedkoop wonen en dat gaat niet samen met verduur
zaming, is volgens het rapport de heersende opinie bij de verhuur
ders. De weerstand van huurders tegen een verhoging van de 
huurprijs, een andere woningindeling en de hoogte van de verhuis-
vergoeding weerhoudt circa een op de vijf verhuurders van investe
ring in verduurzaming van de woningvoorraad (19%). Blijkbaar 
kunnen de corporaties de besparing op energielasten die een huur
verhoging zou kunnen compenseren nog niet goed overbrengen. 
Het is onduidelijk hoe serieus dit weerstandsprobleem is. 
Opmerkelijk is dat anderzijds een aantal huurders hun woning zo 
graag verduurzaamd willen hebben dat zij daar blijkbaar eigen geld 
aan willen besteden. Dat zou het tempo om het convenantdoel te 
bereiken wellicht iets kunnen versnellen. Het gaat om isolatie en 
dubbele beglazing, zonnepanelen en een nieuwe cv-ketel. Onduide
lijk is of de corporatie deze dan bij de aanvrager plaatst. Een kwart 
van de huurders die zelf hun woning mochten verbeteren, heeft dat 
daadwerkelijk gedaan. Onbekend blijft welke ingrepen dat waren, 
wat daarvan de investeringen waren en of dat een labelverbetering 
heeft opgeleverd. 

Een ander argument van corporaties om woningen niet of niet tot 
label B-niveau te renoveren, is dat de huur dan boven de sociale 
huurgrens zou uitkomen, waardoor een te kleine sociale voorraad 
overblijft. Een op de zes verhuurders heeft nog geen enkele woning 
met energielabel B of hoger, waaronder veel grote corporaties. Vijf 
procent van de corporaties zegt geen plannen te hebben om de wo
ningvoorraad te verduurzamen. 

Wel resultaten geboekt 
Ondanks de belemmeringen en bezwaren die genoemd zijn, wor
den wel degelijk veel woningen aangepakt. Van alle woningcorpora
ties heeft 80% in de afgelopen paar jaar woningen op de een of 
andere wijze verduurzaamd. Gemiddeld een kwart van de corpora
tiewoningen heeft twee labelstappen omhoog gemaakt. Gemiddeld 
genomen is nu 39% van de corporatiewoningen verduurzaamd 
(onder de kleinste corporaties 53%, de middelgrote verhuurders 
39% en onder de grootste verhuurders 27%). 
De meeste woningen vallen onder energielabel C (54%). Een kwart 
van de woningen heeft daadwerkelijk label B verworven. Dat bete
kent dat nog maximaal 75% van het woningbezit van corporaties 
verbeterd moet worden. 

Label zou gemiddeld werkelijk ener-

gieverbmik moeten weergeven 

Ongeveer drie op de vijf corporaties zijn voornemens om hun wo
ningvoorraad binnen nu en een jaar te verduurzamen naar energie
label B of hoger en circa een op de vijf wil dat binnen twee tot vijf 
jaar doen. Een krappe meerderheid van de verhuurders noemt vol
gens het rapport de doelstelling om gemiddeld energielabel B te 
hebben in 2020 realistisch (56%), tegen 32% die het onhaalbaar 
vindt. Het ontbreken van financiële middelen en weerstand van 
huurders tegen huurverhoging worden met 28 en 9% het meest ge
noemd als belemmering. Het standpunt van sommige corporaties 
is dan ook: "Waarom streven naar energielabel B als energielabel C 
volstaat en voldoet aan de wensen van de huurders?" 

Voortaan labels met werkelijk energieverbruik? 
Met het verbeteren van de woningen zijn we er nog niet, zo blijkt uit 
een recent promotieonderzoek naar het gas- en elektriciteitsver
bruik in woningen die gerenoveerd zijn tot een hoger energielabel. 
Na analyse van diverse uitzonderlijk grote databestanden is nu be
wezen wat velen al in de praktijk hadden gesignaleerd: de ver-

Gerealiseerde labelverbetering van corporatiewoningen en plannen van woningcorporaties 

Woningvoorraad verduurzaamd Corporaties 

0% 21% 

1-20% 13% 

21-40% 19% 

41-70% 21% 

>70% 21% 

Energielabel verhoogd met 1 of 2 stappen 

0% 26% 

1-10% 24% 

11-25% 26% 

>25% 26% 

Woningbezit met label B of hoger 

0% 16% 

1-20% 28% 

21-30% 26% 

>30% 30% 

Plannen voor verduurzaming 

Binnen een jaar 58% 

Binnen 2-5 jaar 21% 

>5jaar 16% 

Geen plannen 5% 

Bron: Verduurzaming huursector, 2016 

wachte geringere uitgaven aan stookkosten vallen tegen naarmate 
de woningen een beter label hebben gekregen. Ook de oorzaken 
daarvan zijn boven tafel gekomen. 
Woningen zijn in theorie prima energieneutraal te bouwen, maar in 
de praktijk wordt de energiebesparing vaak niet gehaald omdat de 
bewoners het energieverbruik niet aanpassen aan de verbeterde 
woning. Ook technische fouten, zoals verkeerd afgestelde appara
ten in huis, verhogen ongewild het energieverbruik. 
Anderzijds zijn de besparingen op energiekosten door de labelsa-
menstellers te rooskleurig ingeschat. Veel factoren, onder andere 
de gezinssamenstelling en hoe bewoners hun woning verwarmen, 
worden onterecht als vaststaande gegevens gezien. De samenstel
ling van een huishouden kan in de loop der jaren wijzigen en daar
mee ook het energieverbruik. Een alleenstaande oudere in een huis 
met energielabel G verbruikt soms minder energie dan een gezin 
met kinderen in een woning met label A. De meeste bewoners van 
oude, nog slecht geïsoleerde huizen blijken hun huis relatief be
scheiden te verwarmen, waardoor het werkelijke gasverbruik voor 
de labels D tot en met G gemiddeld de helft lager is dan tot nu was 
aangenomen. Het werkelijke energiegebruik van bewoners in gere
noveerde en goed geïsoleerde woningen met een hoge labelklasse 
is fors hoger dan vooraf berekend. Voor een woning die na renova
tie label A heeft gekregen, ligt het werkelijke verbruik al gauw 20 
tot 30 procent hoger dan verwacht. In tochtige, slecht geïsoleerde 
woningen kan het efficiënter zijn om alleen de belangrijkste ruim
ten te verwarmen. Bewoners van zeer goed geïsoleerde huizen 
denken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun stook
kosten en verwarmen hun hele huis. 

Energielabels zeggen dus feitelijk weinig over energieverbruik; ze 
vergelijken alleen de thermische waarden van woningen met el
kaar. Het is beter om het gemiddelde werkelijke verbruik te vermel
den. 

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Verduurzaming huursector' opgesteld in opdracht 

van Uneto-VNI en Bouwend Nederland, 2016 (www.bouwendnederland.ni/nieuws/) en het 

TU Delft-proefschrift 'Predicting energy consumption and savings in the housing stock. A 

performance gap analysis in The Netherlands', serie A+BE 04,2016 (www.repository.tu-

delft.nl). 


