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Geachte heer Smallenbroek, 

 

Diverse corporaties hebben aan Aedes gemeld dat zij onvoorziene consequenties ondervinden ten 

gevolge van het per 1 januari 2015 invoeren van het Nader Voorschrift bij NEN7120 (NV) als basis 

voor de bepaling van de Energie Index (EI). In opdracht van Aedes is nader onderzoek uitgevoerd om 

na te gaan wat de aard en omvang van deze problematiek is. Op grond daarvan komt Aedes tot de 

conclusie dat nader overleg over mogelijke aanpassingen dringend noodzakelijk is.  

 

Steekproef 

Het onderzoek betreft een selecte steekproef uit de bij Aedes aangesloten corporaties. Het betreft 

corporaties die zich hebben gemeld met knelpunten bij de implementatie van het Nader Voorschrift. 

Het woningbezit van de geïnterviewde corporaties verschilt van iets meer dan 1.000 woningen tot 

60.000 woningen.  

 

Analyse  

Eerste berichten over enorme verschillen tussen het oude en nieuwe stelsel waren het gevolg van de 

conservatieve uitgangspunten bij een standaardconversie. Deze resulteert in een achteruitgang in 

WWS punten tot tientallen procenten, voor zowel de huidige voorraad, als voor voorgenomen 

renovatieprojecten. Bijstelling door het nauwkeurig invullen van parameters levert een genuanceerder 

beeld op, maar is arbeidsintensief en daarmee kostbaar. Het uiteindelijke resultaat blijft daarmee nog 

erg onvoorspelbaar, hetgeen het voor corporaties moeilijk maakt beleid op te stellen. 

 

Er kan een onderscheid worden gemaakt in corporaties uit stedelijke corporaties, meestal afkomstig uit 

de Randstad (veel meergezinswoningen) en corporaties uit kleine en middelgrote gemeenten of met 

verspreid bezit over een zekere regio (meer eengezinswoningen). 

De meergezinswoningen komen er slechter uit. In de steekproef ontstaat het beeld dat het aantal 

WWS-punten van een meergezinswoning structureel lager is dan in het oude stelsel. De resultaten van 
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de eengezinswoningen komen in WWS punten over het algemeen redelijk overeen met de oude 

systematiek. Een aantal specifieke aspecten, waaronder collectieve verwarmingsinstallaties, heeft een 

opvallend grote invloed op de uitkomst.  

 

Gevolgen 

De stelselwijziging roept veel vragen op ten aanzien van de consequenties voor beleid. Het betreft 

onder meer: 

• Gevolgen voor het convenant Energiebesparing Huursector (EI < 1,25 volgens het NV is niet te 

vergelijken met de oude systematiek en is in veel complexen veel lastiger te realiseren); een 

aanpassing is naar het oordeel van Aedes dringend gewenst. 

• De maatregelpakketten die nodig zijn voor het realiseren van de noodzakelijke EI-verbetering in 

het kader van STEP en andere subsidies worden omvangrijker. Herijking van de STEP-grenzen 

lijkt zeker voor meergezinswoningen noodzakelijk. 

• Het vaststellen van het energiecertificaat levert veel extra werk op, door een groot aantal nieuwe 

parameters en doordat een aantal grondslagen is gewijzigd (zoals de wijze van het bepalen van 

afmetingen). De wijzigingen lijken beperkt, maar hebben tot gevolg dat alle woningen opnieuw 

geïnspecteerd moeten worden, direct of op termijn. Tevens levert de huidige werkmethode een 

grotere administratieve druk door ingewikkelder werkprocessen. 

• De oude en nieuwe EI zijn niet meer vergelijkbaar; dit compliceert de actualisatie van 

beleidsplannen binnen corporaties en met lokale partijen. Aanzienlijke onvoorziene meerkosten 

zijn het gevolg. 

• Er is veel onduidelijkheid over hoeveel slechter de energielabels worden, c.q. hoeveel WWS 

punten er verloren gaan. Dit bemoeilijkt aanzienlijk de beleidsvorming op het gebied van de 

DAEB/niet DAEB scheiding. Dit komt namelijk nog bovenop de WWS wijziging ten gevolge van de 

WOZ waarde later dit jaar. 

 

Conclusie 

De gevolgen van de implementatie van het Nader Voorschrift als bepalingsmethode voor de 

energieprestatie voor de bestaande voorraad zijn omvangrijker dan voorzien. De uiteindelijke 

consequentie op portefeuille-niveau is bij corporaties met een gemengd bezit beperkt. Maar deze 

conclusie wordt pas werkelijkheid nadat omvangrijke meerinvesteringen zijn gedaan in opname van 

woningen en invoer en bijstelling van (forfaitaire) parameters. Dit was niet voorzien. 

 

Bij corporaties met een meer specifieke woningvoorraad, met name met een oververtegenwoordiging 

van meergezinswoningen, leidt de implementatie van het Nader Voorschrift in sommige gevallen per 

saldo tot een structurele daling van het aantal WWS-punten.  

 

De implementatie van het Nader Voorschrift leidt bij diverse complexen in verschillende situaties tot 

onvoorziene verzwaring van de noodzakelijke maatregelpakketten om te komen tot een renovatie in 

het kader van STEP en/of het Convenant Energiebesparing. 

 

Verzoek 

Aedes verzoekt aan BZK om de onvoorziene gevolgen van de invoering van het Nader Voorschrift te 

bespreken met als doel te komen tot noodzakelijke aanpassingen. Daarbij zijn de belangrijkste 

argumenten: 
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• de onvoorziene meerkosten die noodzakelijk zijn door het toegenomen aantal parameters; 

• de gevolgen van de stelstelwijziging voor meergezinswoningen; 

• de consequenties voor STEP en Energieconvenant. 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

 

Willem de Vreeze 

Manager Belangenbehartiging            

 

  

  


