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Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko 

Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster 

Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn 

energiekosten in de hand? 

Het energiebeleid van Habeko wonen – Martin Bogerd directeur bestuurder. 

Habeko richt zich op het bieden van betaalbare woningen. De betaalbaarheid wordt daarbij 

niet alleen bepaald door de huur maar zeker ook door de energielasten. De energielasten 

zijn de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. Als we kijken naar wat cijfers dan zijn in een 

periode van 17 jaar tot 2013 de energielasten 2,5 keer zoveel geworden.  Per jaar stegen de 

energielasten gemiddeld met 5,4%.  Deze stijging was veel hoger dan de stijging van de 

inflatie. Die bedroeg in die jaren (tot 2013) gemiddeld 2,1%.  Kortom we gaan dus steeds 

meer betalen aan energielasten. NB: de huurstijging is gemiddeld 0,3% boven de inflatie.  

Het is dus belangrijk om te besparen op het energieverbruik. Als woningverhuurder richten 

we ons feitelijk al veel langer op energiebesparing voor de klant. In de jaren ‘80 en ‘90 

gebeurde dat vooral door het aanbrengen van spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. In 

de jaren daarna ging het vooral om HR ketels ( ketels met een hoger rendement).  

De eerste energieprojecten in de jaren ‘70 en ‘80 waren niet altijd een succes. Het gaat 

namelijk niet alleen om het zo goed mogelijk isoleren van de woning maar ook om een 

goede ventilatie. Als er te weinig wordt geventileerd of er te weinig ventilatievoorzieningen 

zijn wordt het leefklimaat in de woning aangetast en treedt er schimmelvorming op. Goede 

voorlichting over hoe om te gaan met de geïsoleerde woning is dan ook van groot belang.  

Vanaf 2008 heeft Habeko wonen haar inspanningen verhoogd.  In aansluiting op landelijke 

afspraken werken we nu aan het bereiken van een energiebesparing van gemiddeld 20% op 

het gasverbruik per woning.  

Wij hebben hiervoor een energieplan opgesteld. Een kleine 1200 woningen wordt daarbij 

aangepakt. Wij streven ernaar dat in 2018 alle woningen minimaal het label C hebben. 

Gemiddeld genomen betekent dit dat de woningen twee stappen moeten maken qua 

energielabel. Dus bijvoorbeeld van een E naar een C. Ook grotere sprongen zijn natuurlijk 

mogelijk.  Inmiddels zijn we op de helft en hebben we bij een kleine 600 woningen de 

geplande maatregelen uitgevoerd dan wel aangeboden 

De uitvoering van het energieplan kost Habeko wonen in totaal zo'n 4,5 miljoen euro. 

Derhalve een kleine 4000 euro per woning. Dat geld zetten we zo efficiënt mogelijk in. Het is 

nu eenmaal zo dat de energiebesparing bij een sprong van G naar F veel  groter is dan de 

besparing van B naar A+.  Ook de hiervoor benodigde ingrepen zijn minder kostbaar.  
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Wat doet Habeko wonen nu in hoofdzaak om de energiebesparing te bereiken? De meest 

bekende maatregelen zijn: dak / zolderisolatie, vloerisolatie en vernieuwing van de CV ketels 

naar HR+ ketels.  

Tot nog toe hebben wij de maatregelen van het energieplan vrijwel kosteloos aangeboden.  

Desondanks merkt Habeko wonen dat bewoners niet alle aangeboden zaken willen 

afnemen.  Dit gebeurt met name bij zolderisolatie. Het project kost veel geld. Als niet 

iedereen direct mee doet worden deze kosten alleen nog maar hoger, omdat bij vertrek de 

woning individueel aangepakt moet worden.  In de huidige situatie resulteren de ingrepen 

direct in een besparing voor u als huurder. Voor ons zijn er op termijn alleen beperkte extra 

huuropbrengsten. De afgelopen jaren is met name door de nieuwe verhuurderheffing de 

financiële situatie van onze corporatie drastisch gewijzigd. Dit betekent dat we al onze 

uitgaven onder de loep nemen.  U zult mij dan ook niet horen zeggen dat ook in de toekomst 

de maatregelen van het plan vrijwel kosteloos worden aangeboden. Elk jaar bekijken we 

opnieuw wat mogelijk is en wat realistisch is ten opzichte van u als huurder.  

Wat er echter ook gebeurt. Energiebesparing zal ook in de toekomst blijven lonen. Doel is 

immers de woonlasten van u als huurder zo laag mogelijk te houden.  

Tenslotte nog iets over zonnepanelen.  De prijs van zonnepanelen is sterk gedaald. Dit 

betekent dat een investering ook al snel zal renderen.  Ook Habeko wonen wil het gebruik 

van zonnepanelen stimuleren. Dat betekent dat we werken aan een aanbod waarbij groepen 

huurders de zonnepanelen kunnen huren en zo gebruik kunnen maken van de 

besparingsmogelijkheden. Ik verwacht dat wij u daar dit jaar meer informatie over kunnen 

geven.  

Gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis te Gouda. 

Waarom is een energielabel belangrijk? Energiebesparing in de woningbouw loont, niet 

alleen uit milieuoogpunt maar ook vanwege kostenbesparing en waardevermeerdering. De 

vraag naar energiezuinige woningen stijgt en de overheid stimuleert het nemen van 

energiebesparende maatregelen om zo het milieu te sparen. 

Wat is een energielabel? Het energielabel woningen heet officieel het energieprestatie-

certificaat. Het ziet eruit als het bekende energielabel van wasmachines en andere 

apparaten. Op het certificaat staan zeven energieklassen weergegeven. De klassen lopen van 

G (zeer onzuinig) tot A (zeer zuinig). A is nog opgedeeld in A, A+ en A++ (zuinigste). 

De klassen worden bepaald op basis van een Energie-index (EI). Dit getal wordt berekend op 

grond van kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid 

van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. De Energie-index is 

een maat voor het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar. Het 

energieverbruik van verschillende woningen (groot en klein) is hierdoor goed met elkaar te 

vergelijken. 
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Hoe gaan wij te werk? Habeko wonen nodigt ons of een ander bedrijf uit. De adviseur komt 

dan bij u langs en maakt een optelsom van de totale isolatie van uw woning, zoals het dak, 

de muren, de vloeren en de ramen. Dus ook de door u eigen aangebrachte isolatie. Ook 

wordt er gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties. Denk aan warm water, 

ventilatie en verwarming. Hieruit volgt een analyse van de huidige situatie (Energie-index 

=EI) van uw  woning, waar het energiecertificaat uit voorkomt. Vervolgens benoemen we de 

maatregelen die de woning energiezuiniger kunnen maken, zoals isolatie van daken/ramen 

en bijvoorbeeld een zuinige cv-ketel met een hoger energierendement. 

In samenhang met het energielabel kunnen we ook het binnenmilieuprofiel van uw woning 

bepalen. Dit is van belang omdat de getroffen maatregelen voor het verhogen van uw 

energielabel vaak directe invloed hebben op het binnenmilieuprofiel. Wij adviseren onze 

opdrachtgevers daarom om deze 2 onderwerpen met elkaar in samenhang te 

inventariseren, zodat de (eventueel) te nemen maatregelen in lijn liggen met de eisen en 

wensen van het binnenmilieuprofiel. Hiermee wordt voorkomen dat de huurder en 

verhuurder achteraf voor verrassingen komen te staan en dus met extra kosten worden 

geconfronteerd. 

Waarom een binnenmilieuprofiel? Een groot deel van de maatregelen, genomen om de 

energieprestatie van een pand te verbeteren, kunnen een negatief effect hebben op het 

binnenmilieu. Er kunnen dus risico’s ontstaan bij energieverbetering, en daarbij wilt u ook 

geen kansen voor verbetering laten liggen.  

Zo ligt bijvoorbeeld de focus bij woningbouw met name op energiezuinigheid, wat kan leiden 

tot luchtdichte woningen waardoor de binnen-luchtkwaliteit te wensen overlaat. Dit doet 

zich regelmatig voor bij nieuwbouw, maar vooral ook bij groot onderhoud en 

renovatieprojecten. Het is dus van belang om bij het doorvoeren van energiebesparende 

maatregelen ook te kijken naar de effecten op het binnenmilieu. Energiebesparing, 

gezondheid en comfort dienen daarbij gelijk te wegen. 

Wat is een binnenmilieuprofiel? Het binnenmilieuprofiel geeft snel inzicht in de 

gezondheidsrisico’s van uw woning. De norm ISSO 82.4 – Bepalingsmethode 

Binnenmilieuprofiel Woningen – biedt een snelle methode om de kwaliteit van het 

binnenmilieu in kaart te brengen. Middels het meten en weergeven van scores op 8 

aspecten, die ook weer bestaan uit deelaspecten ontstaat er een duidelijk beeld van de 

kwaliteit van het binnenmilieu. 

Het gaat hier om zaken als: 

•Luchtverversing 

•Vocht en schimmel 

•Verbrandingsgassen 

•Thermisch comfort in de winter 

•Oververhitting in de zomer 



Verslag  bijeenkomst 21 januari 2015: Hoe houd ik mijn energiekosten in de hand?  Pagina 4 

 

•Installatiegeluid 

•Geluidsisolatie 

•Daglichttoetreding 

U als opdrachtgever en/of bewoner krijgen hierbij een overzicht van gerichte 

verbetermaatregelen met hun kosten. 

Het uitgangspunt van de methode is dat binnen een beperkte tijd en zonder gebruik van 

kostbare meetapparatuur, een goed algemeen beeld van de belangrijkste risicofactoren 

ontstaat. 

Wat levert een binnenmilieuprofiel op?  

•Geeft snel een beeld van de gezondheidsrisico’s in een woning/pand 

•Kan eigenaren motiveren verbeteringen uit te voeren 

•Maakt inzichtelijk waar win-win situaties zijn (en energie besparen en comfort verbeteren) 

•Let op: Een binnenmilieuprofiel houdt geen rekening met bewonersgedrag, en is ook geen 

advies op maat. Deze vallen beide onder het maatwerkadvies. 

Hoe werkt het? Een gecertificeerd adviseur komt bij u langs en bekijkt in uw woning uw 

binnenhuisprofiel. Hierbij wordt gemeten op de genoemde 8 aspecten. Van deze metingen 

ontvangt u een helder rapport. Dit rapport biedt inzicht in de mogelijke risico’s en kansen 

voor het verbeteren van de gezondheid en comfort. 

Nieuw label vervangt huidig label. Vanaf 1 januari 2015 is het nodige veranderd rondom de 

systematiek van het Energielabel voor woningen. De belangrijkste verandering is dat elke 

particuliere woningbezitter zonder label in het nieuwe jaar een voorlopig Energielabel krijgt 

toegestuurd. Nadat de bewoner de woningkenmerken in een webtool heeft ingevoerd en 

een erkend deskundige deze heeft gecontroleerd, ontvangt de eigenaar een definitief 

Energielabel. Het huidige, meer onderbouwde Energielabel wordt vanaf 2015 alleen nog 

uitgedrukt in de Energie-index (EI). Dit is vooral belangrijk voor professionele 

woningbezitters, omdat de huurwaarde ervan afhankelijk is. 

Energielabel 

• Wordt opgesteld door de woningbezitter 

• Wordt beoordeeld door een erkend deskundige 

• De woningeigenaar blijft verantwoordelijk voor de juistheid 

• Wordt een labelklasse (A, B, C, etc.) 

Energie-index (conform 'Nader Voorschrift') 

• Kan alleen opgesteld worden door een voor de BRL 9500 gecertificeerd bedrijf 

• Wordt o.a. gebruikt in het woningwaarderingsstelsel 

• Betreft een index (cijfer) en geen labelklasse 
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Het huidige energielabel, dat in 2008 werd ingevoerd om energiebesparend gedrag te 

bevorderen, wordt door het nieuwe vervangen. Wat houdt dit nieuwe energielabel in? 

Het Nader Voorschrift vervangt per 1 januari 2015 de huidige EPA methodiek voor 

woningbouw. Het Nader Voorschrift beschrijft de wijzigingen ten opzichte van NEN 7120 om 

de energieprestatie voor bestaande gebouwen te kunnen bepalen.  Met het Nader 

Voorschrift kan zowel de energieprestatie van bestaande als nieuwe woningen bepaald 

worden. Deze energieprestatie kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog in Energie-Index (EI) 

worden uitgedrukt. 

Het Nader Voorschrift vraagt extra invoervelden ten opzichte van de huidige methodiek. Er 

moeten extra gegevens ingevoerd worden om de nieuwe Energie-Index te berekenen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan oriëntatie van de geveldelen of aan perimeters. Op de site van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl) vindt u meer informatie over het 

Nader Voorschrift. 

Het huidige energielabel gaat energieprestatiecertificaat heten. Voor nieuwbouwwoningen 

geldt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC).  Een gezond binnenklimaat meet je met een 

hygrometer en is gemiddeld 40% tot 60% luchtvochtigheid. 

Meer weten? Bezoek dan www.hetenergiehuis.nl en www.ep-online.nl daar kan je met je 

eigen postcode je label checken. 

 

 


