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Geachte heer, mevrouw, 

 

Woensdag 7 december aanstaande spreekt uw Kamer in een Algemeen Overleg over diverse 

energiebesparingsonderwerpen in de gebouwde omgeving. In deze brief lichten wij een aantal van 

onze standpunten met betrekking tot energiebesparing op de huurmarkt toe en vragen wij uw 

aandacht voor een aantal knelpunten. 

 

1. Voortgang energiebesparing 

 

De corporatiesector heeft zich, door middel van de ondertekening van het convenant energiebesparing 

in de huursector en het Energieakkoord, gecommitteerd aan het onderwerp energiebesparing en 

duurzame ontwikkeling. Eén van de belangrijkste afspraken uit dat Energieakkoord is dat 

woningcorporaties zich inzetten om voor alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld label B te 

realiseren. Bij deze afspraak is uitdrukkelijk opgenomen dat woningcorporaties naar vermogen 

investeren in de sociale woningbouw voor zover de verhuurderheffing dat mogelijk maakt. Recent 

hebben corporaties binnen Aedes een nog verdergaande ambitie vastgesteld. Uiteindelijk dient de 

gehele woningvoorraad van corporaties CO2 neutraal te zijn (rond 2050). 

 

Daarmee vormen de corporaties met hun 2,4 miljoen (huur)woningen een belangrijke speler die 

onmisbaar is voor dit en volgende kabinetten om haar energie- en duurzaamheidsdoelstellingen te 

bereiken. Onze sector onderkent het belang van een duurzaam Nederland, ziet ook de belangrijke 

maatschappelijke rol die corporaties hierin spelen en draagt daar graag aan bij. Bovendien zijn 

huurders met duurzame woningen ook beter af; het woont comfortabeler en de energielasten kunnen 

flink lager uitkomen, waardoor er minder druk op betaalbaarheid komt te staan. 

 

Corporaties doen hun uiterste best hun bestaande voorraad aan te passen, voor zover de financiële 

gevolgen van de verhuurderheffing dat nog toelaten. Daarbij gaan diverse corporaties zelfs een stap 

verder door op grote schaal ook nul-op-de-meter-woningen te ontwikkelen. Er zijn samenwerkings- 

verbanden waarin koplopers elkaar vinden, zoals Stroomversnelling en Groene Huisvesters, maar ook 
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de groep daar net achter groeit en heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan.  

Het beeld dat in de NEV 2016 wordt geschetst en het onlangs gehouden overleg met de partijen van 

het huurconvenant, maakt duidelijk dat het niet waarschijnlijk is dat de afgesproken doelstelling in 

2020 gehaald wordt. De redenen daarvoor zijn verklaarbaar: door de invoering van de 

verhuurderheffing en onzekerheid rond de nieuwe Woningwet zijn de investeringen in nieuwbouw en 

verduurzaming bijna gehalveerd. Dit is ook logisch, omdat reguleringsonzekerheid bij bedrijven die 

lange termijn (en kapitaalintensieve) investeringen doen begrijpelijkerwijs leidt tot voorzichtigheid. Het 

passend toewijzen ondermijnt de haalbaarheid van vele verduurzamingsprojecten, onzekerheid rond 

de salderingsregeling remt investeringen en het isoleren en besparen van warmte loont minder snel 

door dalende gasprijzen. We komen hier onder punt 3 op terug. 

 

Gelukkig zien we dat investeringen door corporaties nu langzaam maar zeker weer beginnen aan te 

trekken. Wij merken in dat kader graag op dat de NEV nog geen rekening houdt met de versnelling in 

de labelsprongen die voorzien wordt in de dPi van 2016 en 2017. Ook verwachten wij dat door factoren 

zoals een lage rente en meer financiële armslag bij corporaties, er de komende jaren grotere sprongen 

in het halen van de doelstellingen voor 2020 gemaakt kunnen worden. Echter, voordat de 

investeringsmachine weer op volle toeren is, ben je een paar jaar verder. 

 

2. Verplichtingen 

 

Mits er geen nieuwe knellende wet- en regelgeving komt van het huidige of het nieuwe kabinet, is onze 

verwachting dat in de jaren 2018-2020 een grote versnelling in de verduurzamingsopgave zal 

plaatsvinden en corporaties rond 2023 de energiedoelstelling van gemiddeld label B hebben gehaald. 

Als daarnaast belemmeringen worden weggenomen, kan een verdere versnelling optreden. 

 

Wij vinden het dan ook zeer onwenselijk dat de minister recent heeft aangegeven wetgeving voor te 

bereiden die dwingend ingrijpt in de manier hoe corporaties naar hun bezit kijken. Dit zou de wereld op 

zijn kop zijn. Eerst zorgt kabinetsbeleid ervoor dat corporaties veel minder kunnen en mogen 

investeren, dan constateer je dat er door dit beleid inderdaad minder wordt gedaan en vervolgens 

maak je weer nieuw beleid dat het prille herstel mogelijk weer de grond indrukt. En dat terwijl er in de 

particuliere sector een veel grotere achterstand is en daar niets gedaan wordt. 

 

Juist nu een versnelling in gang gezet is, corporaties meer investeren in verduurzaming van woningen, 

past het niet om met verplichtingen te komen, die mogelijk nieuwe belemmeringen op werpen en 

derhalve een tegengesteld effect hebben. Bovendien doet zich hier de paradox voor dat de minister 

enerzijds zegt dat verduurzaming op lokaal niveau, door middel van prestatieafspraken, onderwerp van 

gesprek moet zijn; maar anderzijds wil hij vanuit Den Haag maatregelen opleggen die weinig tot geen 

ruimte laten voor lokale keuzes. 

 

Daarnaast gaat de minister de lokale prestatieafspraken monitoren op hoe er wordt bijgedragen aan de 

besparingsdoelen. Wij vragen ons af wat het doel is van deze monitor. Wil de minister vervolgens 

(democratisch gelegitimeerde) gemeenten aanspreken die kiezen voor lagere ambities op het gebied 

van duurzaamheid? Of wordt de corporatie door de minister aangesproken? Een corporatie kan willen 

investeren in het verduurzamen van de voorraad, maar als in het gesprek met huurders en gemeenten 

hierover geen overeenstemming wordt bereikt en er lokaal andere prioriteiten worden gekozen, dan is 

de corporatie met handen gebonden.  

 

Er kunnen bovendien tal van redenen zijn waarom corporaties niet (kunnen) voldoen aan de 

energieopgave. Ter illustratie: Aedes ziet dat de resultaten op het gebied van verduurzaming met 

name achterblijven bij een aantal verhuurders in de grootstedelijke omgeving (Amsterdam, Rotterdam, 
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Den Haag). Deze verhuurders hebben veel woningen, met relatief veel slechte energielabels, maar ook 

een beperkte investeringsruimte en grote druk op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Algemene 

verplichtingen zullen juist hier – waar de noodzaak tot verduurzaming het hoogst is – leiden tot issues. 

Daarom is een gedifferentieerde aanpak noodzakelijk en geen algemene verplichtingen. 

 

Daarnaast is de afspraak dat de sector als geheel in 2020 label-B heeft. Dit betekent dus niet dat 

iedere individuele corporatie gemiddeld label B zou moeten hebben. Corporaties die achterblijven op 

het gebied van duurzaamheid met naam en toenaam noemen, voegt juist door deze grote onderlinge 

verschillen in type en ouderdom van bezit en investeringsmogelijkheden dus niets toe.  

 

In de Aedes benchmark zijn vanaf dit jaar cijfers opgenomen over de voortgang op het gebied van 

duurzaamheid. De benchmark is juist ontworpen om vergelijkbare corporaties met elkaar te 

vergelijken, zodat zij vervolgens ook van elkaar kunnen leren.  

 

3. Belemmeringen wegnemen 

 

We hebben afgelopen jaren met regelmaat aangegeven welke grote knelpunten ons echt in de weg 

zitten om de versnelling te maken die nodig is. In plaatst van nieuwe verplichtingen op te leggen 

vragen wij de minister dan ook om – in lijn ook met de moties van Dijksta (TK 34550-XII, nr. 30) en 

Albert de Vries (Kamerstuk 27 926, nr. 273) - ruimte te creëren op in ieder geval de volgende 

knelpunten: verhuurderheffing, passend toewijzen, salderingsregeling en dalende gasprijzen 

 

Verhuurderheffing 

Komend jaar betaalt de sector 1,7 miljard euro aan belasting in de vorm van de verhuurderheffing. Dit 

gaat ten koste van de investeringsmogelijkheden in nieuwbouw en renovaties met duurzame 

maatregelen en legt onnodig extra druk op de betaalbaarheid voor huurders. Waar de minister schrijft 

dat de gezamenlijke woningcorporaties een theoretische Indicatieve Bestedingsruimte 

Woningcorporaties (IBW) hebben om bijvoorbeeld eenmalig 1 miljard euro aan huurverlaging te doen 

(waarbij er de jaren daarna niets meer kan), staat de 1,7 miljard euro aan heffing daar ieder jaar 

tegenover. Bovendien verschillen de situatie en investeringsmogelijkheden nogal per individuele 

corporatie. 

 

We pleiten er daarom voor om de verhuurderheffing bij de aantreding van een nieuw kabinet af te 

schaffen en het geld in te zetten voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming en ten behoeve 

van de betaalbaarheid voor huurders. Mocht afschaffing politiek niet haalbaar zijn, dan bepleiten wij 

een serieuze investeringsaftrek op de verhuurderheffing.  

 

Passend toewijzen  

Naast de verhuurderheffing hebben we u ook eerder al laten weten dat het passend moeten toewijzen 

een rem zet op verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Om rendabel te kunnen 

verduurzamen, gaat de huurprijs weliswaar omhoog, maar wordt dat vervolgens gecompenseerd door 

lagere energielasten. De passendheidstoets kijkt echter alleen naar de kale huurprijs van de woning en 

niet zoals Aedes bepleit naar de totale woonlasten. Corporaties zullen daarom genoodzaakt zijn om 

minder woningen te verbeteren, om zo veel mogelijk woningen met een lage huur beschikbaar te 

houden. Dit raakt de primaire doelgroep extra zwaar, omdat met name de woningen met een lage 

huurprijs (onder de aftoppingsgrens) een laag energielabel en dus hoge energielasten hebben. 

Daarmee worden dus veel investeringen in verduurzaming gefrustreerd en raken de 

energiedoelstellingen verder uit zicht. 
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We zijn daarom blij dat de Tweede Kamer dit nu ook onderkent en via de eerder genoemde moties van 

Albert de Vries en Dijkstra actie heeft gevraagd van het kabinet om belemmeringen op het vlak van 

onder meer passend toewijzen weg te nemen. Tempo is hier wel benodigd. 

 

Te korte zekerheidstermijn voor saldering 

Bij verhuurders is een grote onzekerheid over de prijs die zij doorrekenen voor opgewekte stroom via 

bijvoorbeeld zonnepanelen. De overheid moet huurders zekerheid geven over het kunnen blijven 

verrekenen (salderen) van stroom die ze zelf opwekken en die ze zelf gebruiken (en waarover zij hoge 

energiebelasting betalen). Dit zal ook een positief effect hebben op investeringen van corporaties in 

duurzame energieopwekking.  

 

We pleiten er voor dat er zekerheid wordt gegeven aan zowel huurders als corporaties dat saldering 

minimaal 15 jaar blijft bestaan (vergelijkbaar aan de postcoderoos regeling) of dat er een andere 

regeling komt die minimaal 25% voordeel biedt op de rekening van huurder en voor 15 jaar zekerheid 

geeft. In ons omringende landen (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en België) hebben we gezien 

dat bestaande regelingen werden teruggeschroefd en de markt vervolgens instortte. In Duitsland gaat 

het wel goed, omdat daar is vastgehouden aan lange termijn zekerheid voor de consument; dat blijkt 

te werken. We kijken in dit kader dan ook met bijzondere interesse uit naar de evaluatie van de 

salderingsregeling die minister Kamp nog dit jaar naar de Kamer stuurt. 

 

Dalende gasprijzen 

Doordat de (olie- en daarmee de) gasprijzen de laatste jaren flink zijn gedaald, is isoleren en besparen 

van warmte ook minder snel gaan lonen. Corporaties maken geen rendement op de investeringen, 

maar willen wel dat de huurders er in woonlasten op vooruit gaan en ook in de toekomst een voordeel 

behouden. Lage gasprijzen maken dit onzeker. Naast de rem op isolatiemaatregelen is er ook een rem 

op het overstappen op warmtenetten. Woningcorporaties achten het risico hoog dat de huurder er in 

de toekomst, door de lage (en onzekere) gasprijzen op achteruit gaat in woonlasten.   

 

We pleiten er voor dat de overheid meer lange termijn duidelijkheid biedt dat ook bij lage en dalende 

gasprijzen de huurders met warmteaansluitingen en geïsoleerde woningen effectief niet duurder uit zijn.   

 

Nieuwe meetmethode  

In het convenant zijn afspraken gemaakt voor een energiereductie in de gebouwde omgeving van 

33%. Deze doelstelling is destijds vertaald in gemiddeld label B. In het Energieakkoord is deze 

doelstelling overgenomen. Op basis van de klassenindeling van de Energie-index (Nader Voorschrift) 

bleken corporatiewoningen ineens minder energiezuinig dan voorheen, waarmee de doelstelling 

lastiger te behalen zou zijn. In zijn brief van 28 november geeft de minister aan deze fout gecorrigeerd 

te hebben en daardoor valt het voormalig (uitgebreide) energielabel B nu binnen de bandbreedte van 

1,2 en 1,4. Wij zijn daar tevreden mee. 

 

Aedes zal de cijfers van de Energie-Index op basis van het Nader Voorschrift vanaf volgend jaar 

opnemen in de Aedes Benchmark die als basis dient voor de monitoring. De prestaties van corporaties 

zullen dan met elkaar vergeleken kunnen worden. 

4. EPV met gasaansluiting 

 

Minister Blok heeft recent in een brief aan de Kamer aangekondigd dat hij voornemens is om een EPV 

toe te staan voor woonruimtes met een aansluiting op het aardgasnet. De minister geeft aan dat deze 

uitbreiding nodig is om in de komende jaren al op kostenefficiënte wijze tot verduurzaming van 

woningen te komen en daarmee de doelstellingen van het Energieakkoord dichterbij te brengen.  
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De minister geeft ook aan zo snel mogelijk de ministeriële regeling uit te willen breiden voor woningen 

die gebruik maken van buiten de woning op gewekte warmte, zoals via een extern warmtenet.  

 

Uit zowel de internetconsultatie als gesprekken met de sector, blijkt dat een EPV met gasaansluiting 

een wenselijke ontwikkeling is, aanvullend op het nul-op-de-meter (NOM) concept. Bij corporaties 

verenigd in Stroomversnelling heeft het voornemen van de minister echter wel het een en ander 

teweeg gebracht. Men vreest dat dit de innovatiedruk voor de non-fossiele NOM-woning afzwakt. Daar 

hebben de aangesloten corporaties de laatste jaren juist hard op ingezet. 

Hoewel Aedes vierkant achter het nul-op-de-meter-concept staat, vinden we het ook van belang dat 

verhuurders meerdere routes richting een energiezuinigere woningvoorraad kunnen kiezen en er niet 

bij voorbaat energiedragers worden uitgesloten. Bovendien zijn lang niet alle woningen geschikt voor 

één type NOM-variant en hebben niet alle corporaties voldoende middelen om nu al haar woningen 

naar nul-op-de-meter te brengen. Aedes steunt daarom het voornemen van de minister voor een EPV 

met gas, waardoor zogenaamde NOM-ready woningen ontstaan. Ook steunt Aedes een verdere 

uitbreiding van hybride varianten voor onder meer een EPV met (duurzame) warmte en pleiten we 

voor een uitbreiding van EPV met biogas. 

 

Aedes wil wel, net als Stroomversnelling, dat innovatiedruk op verdergaande oplossingen overeind 

blijft. Het einddoel van Aedes blijft namelijk CO2-neutraal, waarbij de energiedragers uiteindelijk 

bestaan uit duurzame warmte, groene stroom + opslag en biogas. Aedes deelt daarom het belang met 

Stroomversnelling dat de lange termijn innovatieagenda belangrijk is. Samen willen wij tot een goede 

oplossing komen die de energietransitie niet frustreert en de innovatiedruk overeind houdt. Dit kan 

gevonden worden in de randvoorwaarden waaronder een EPV met gasaansluiting wordt ingevoerd. 

Stroomversnelling en Aedes hebben daarom een gezamenlijke verantwoording opgesteld en op 3 

december met uw Kamer gedeeld. Ik verwijs u daar graag naar. 

5. Woonlastenwaarborg 

 

Als corporaties woningen renoveren, mogen de totale woonlasten niet hoger uitvallen dan voor de 

renovatie het geval was. Hier is Aedes het mee eens, en de vigerende (EPV) wetgeving biedt daarvoor 

ook voldoende waarborgen voor de huurder. We hebben eerder dan ook aangegeven niet achter een 

extra verplichte woonlastenwaarborg te staan, omdat het overbodig is en omdat de uitvoering van 

deze maatregel niet in verhouding staat tot de opbrengst ervan. 

Invoering van de woonlastenwaarborg brengt een aanzienlijke administratieve rompslomp voor 

corporaties met zich mee. De extra woonlastenwaarborg zoals die nu voorgesteld wordt, vereist 

individueel maatwerk en zorgt daardoor voor buitenproportionele administratieve lastenverzwaring. Als 

de woonlastenwaarborg in deze vorm doorgang vindt, voorzien wij dat dit mogelijk een nieuwe 

belemmering kan worden voor corporaties om verder te verduurzamen. Simpelweg omdat het proces 

te ingewikkeld wordt. Wederom een knelpunt dat het halen van de energiedoelen in de weg staat. 

6. Problemen met Energie-index, EPC en labels 

 

Hieronder benoemen we twee punten die niet leiden tot vertraging in de verduurzamingsopgave, maar 

in de praktijk wel leiden tot veel frustratie en extra administratieve rompslomp. 

 

Definitief label en de energie-index 

Er bestaan momenteel in de communicatie 3 type energieprestaties voor woningen; Ten eerste het 

oude label gekoppeld aan de oude energie-index (EI) voor woningen opgenomen voor 2015. Als 

tweede het vereenvoudigd label voor alle woningen en als derde de nieuwe energie-index voor de 

woningen opgenomen na 2015. Corporaties zijn verplicht om elke nieuwe opname in de uitgebreide 
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meetmethode van de nieuwe energie index te doen. Echter ze zijn ook verplicht om de summiere 

versie van het vereenvoudigd label naar de huurder te communiceren. De nieuwe energie-index, die nu 

de opvolger is van de oude systematiek, heeft echter geen directe relatie met het vereenvoudigd label 

en ook niet met de oude systematiek. Hierdoor ontstaan situaties die niet uit te leggen zijn naar 

huurders. Wij ontvangen ook signalen dat de commerciële vastgoedbeheerders dit niet kunnen 

uitleggen aan de banken, waardoor ze geen investeringen krijgen.  

 

Wij willen één systeem gebruiken voor de communicatie, en niet zowel een EI en een niet 

overeenkomend label moeten communiceren. Aedes pleit daarom voor afschaffing van de verplichting 

voor gebruik van vereenvoudigde labels in de communicatie aan huurders. Liever voeren we een 

eenduidige labelklasse certificaat in voor de communicatie. Een voorstel om dit op te lossen is 

bijgevoegd in bijlage A.  

 

Nieuwbouw EPC en Energie-index 

Er is een groot verschil tussen de Energie-Index (EI) en Energieprestatie coëfficiënt (EPC). Beide zijn een 

indexgetal, beide beschrijven de energieprestatie van een woning/gebouw. En beide zijn gerelateerd aan de 

NEN 7120. Toch treden er verschillen op van boven de 60% in indexwaarden. Woningcorporaties snappen 

dit niet meer. Corporaties bouwden afgelopen jaren nieuwbouwwoningen met een EPC < 0,6. Ze gingen er 

daarbij (in hun beleid om te sturen op de energiedoelstelling) vanuit dat na oplevering, de opname van de 

woning ook uit zou komen op een vergelijkbare Energie-index van < 0,6.  

We krijgen echter steeds vaker het signaal dat dit niet het geval is. Het blijkt een groot probleem dat de 

nader voorschrift methode een Energie-index oplevert die niet goed aansluit op (her)nieuwbouw van 

woningen. Ook bij een NOM-woning blijkt deze methode niet geschikt. Daarnaast ontstaat er ondertussen 

een lappendeken aan opnameprotocollen. Dit maakt het systeem complex en gevoelig voor fouten.  

We verzoeken u om de minister op dit punt te vragen om helderheid en eenduidigheid te creëren. 

 

Tot slot 

Graag denken wij mee om samen passende maatregelen en mogelijkheden te ontwikkelen om de in 

deze brief genoemde knelpunten op te lossen. Dan kunnen we de versnelling die corporaties hebben 

ingezet in verduurzamingsinvesteringen ook daadwerkelijk voortzetten en komen de doelstellingen uit 

het Energieakkoord sneller binnen handbereik. Gezien de aard van het vraagstuk is het wenselijk om 

dit in gezamenlijkheid met zowel het ministerie voor W&R als het ministerie van EZ te doen. 

 

Mocht u naar aanleiding van onze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan 

contact op met Richard Bos (06-51926072 of r.bos@aedes.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 
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Bijlage A: Voorstel ‘Labelklasse Certificaat’ 

 

 

Momenteel ontstaan er verwarrende situaties rondom de communicatie van energielabels naar 

huurders. Een voorbeeld: een woning had een EI-oud = 1,3 (was voorheen label B). Die woning krijgt 

met nieuwe opname een EI-nieuw = 1,45. Echter, de bewoner krijgt een definitief label D 

gecommuniceerd. De nieuwe EI en het vereenvoudigd label hebben geen enkele relatie tot elkaar. Het 

is niet uit te leggen als een versimpeld label wordt gecommuniceerd, omdat de huur gebaseerd zal 

worden op een beter en uitgebreider opgenomen EI. Dit ondermijnt het vertrouwen van huurders (en 

banken) in de energieprestaties van de woningen. 

 

De wet verplicht dat elke woning een vereenvoudigd energielabel moet hebben, hoewel het kan zijn 

dat de woning al een uitgebreidere opname heeft gehad en daarmee een beter vastgestelde Energie-

index. We stellen daarom voor om een “labelklasse certificaat” in te voeren en dit te verplichten voor 

de communicatie. In ons voorstel komt het certificaat overeen met onderstaande labels en EI-ranges.  

 

Een woning zonder opname heeft een vereenvoudigd label. Een woning die completer is opgenomen 

via een nieuw energie-index overruled het vereenvoudigd label. Ook de oude (index) systematiek is 

uitgebreider en overruled het vereenvoudigd label.  

 

Het bijbehorende labelklasse certificaat van de meest uitgebreide opname wordt dan verplicht 

gecommuniceerd met de bewoners. In de linkerkolom van onderstaande tabel staat het te 

communiceren labelklasse certificaat. In de andere kolommen de andere systematieken en hoe die zich 

verhouden tot het labelklasse certificaat. 

  

LABELKLASSE 

Certificaat 

Gebaseerd op 

Vereenvoudigd 

Label 

Oude methodiek 

(<1-1-2015) 

Energie-index  

 

Nieuwe methodiek 

 (>1-1-2015) 

Energie-index 

A++ - < 0,50   < 0,60 

A+ - 0.51 – 0.70  0,60 – 0,81 

A A 0,71 – 1,05 0,81 – 1,20 

B B 1,06 – 1,30 1,21 – 1,40 

C C 1,31 – 1,60 1,41 – 1,80 

D D 1,61 – 2,00 1,81 – 2,10  

E E 2,01 – 2,40 2,11 – 2,40  

F F 2,41 – 2,90 2,41 – 2,70 

G G >2,90 >2,70 

  

 

 


