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Checklist
Prestatieafspraken energiebesparing
voor huurdersorganisaties

Om het Convenant Energiebesparing corporatiesector goed te kunnen uitvoeren, moeten lokale partijen
zoals huurdersorganisaties en woningcorporaties afspraken maken. Plannen voor energiebesparing zouden
ook een onderdeel moeten zijn van de ‘prestatieafspraken wonen’ tussen gemeenten en corporaties. Veel
huurdersorganisaties en corporaties hebben dat al gedaan, of zijn daar mee bezig. Soms is de corporatie
echter niet zo ambitieus als de huurdersorganisatie of in het geheel niet bereid te overleggen. Het kan dan
handig zijn om de gemeente bij de afspraken te betrekken. Samen met de gemeente lukt het wellicht om
de corporatie tot energiebesparing te bewegen.
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Checklist prestatieafspraken energiebesparing voor huurdersorganisaties
In een akkoord met het Rijk hebben gemeenten een ambitieus energiebesparingsbeleid vastgelegd. De Woonbond signaleert
dat gemeenten en corporaties, om energiebesparing te stimuleren, de regels over de ‘kernvoorraad’ of de ‘betaalbaarheidsgrens’ versoepelen. Dit kan ten koste gaan van de hoeveelheid betaalbare huurwoningen. U als huurdersorganisatie kunt
met uw advies aan de corporatie zorgen dat de versoepeling niet leidt tot minder betaalbare huurwoningen door de juiste
randvoorwaarden te stellen. Huurdersorganisaties hebben sinds de laatste wijziging van de Overlegwet (per 1 januari 2009)
adviesrecht ten aanzien van de inzet van de corporatie bij prestatieafspraken.
Met deze checklist kunt u nagaan of de inzet van de corporatie voor energiebesparing minstens overeen komt met de
ambities uit het convenant.

1) Vraag de prestatieafspraken op tussen de gemeente/regio en de corporatie of het bod van de corporatie op;

2) K
 omt de ambitie van gemeenten en corporaties overeen met het Convenant Energiebesparing corporatiesector?
• Streven naar energielabel B of minimaal 2 labelstappen verbetering (tot 2020)
• 20% gasbesparing voor huurders (tot 2018)
• Lagere woonlasten met woonlastenwaarborg voor huurders
• Draagvlak onder huurders staat centraal

3) Z
 ijn de afspraken concreet?
• Hoeveel woningen worden er verbeterd, naar welk label en binnen welke termijn?
• Vraag aan de corporatie of met deze afspraken in 2020 alle woningen label B hebben of met 2 labelstappen zijn verbeterd.
• Hoeveel zuinige nieuwbouwwoningen worden er gebouwd?
• Welk budget is daarvoor gereserveerd?
• Welk budget brengt de gemeente in?

4) I s concreet gemaakt óf en onder welke voorwaarden er van de kernvoorraad af mag worden geweken?
• Als de woonlastenwaarborg wordt toegepast, mag de huur van de verbeterde woning hoger zijn dan de ‘betaalbaarheidsgrens’ (waardoor deze woning dus niet meer binnen de ‘kernvoorraad’ valt).
• of: voor woningen die worden verbeterd en waar de woonlastenwaarborg is toegepast, geldt een hogere ‘betaalbaarheidsgrens’, waardoor zij nog wel binnen de ‘kernvoorraad’ vallen.

5) Z
 ijn de afspraken gebaseerd op een onderzoek van de woonlasten? Zorg ervoor dat dit onderzoek regelmatig herhaald
wordt. Niet alle woningen met een lage energierekening en hogere huurprijs zijn voor alle lagere inkomens betaalbaar.
• Voor de betaalbaarheid voor de laagste inkomens is vooral van belang of de huurder huurtoeslag kan krijgen of niet.
Zorg ervoor dat er voldoende woningen zijn voor huurtoeslagontvangers.
• De woonquote van huurders mag niet stijgen.

6) Z
 ijn de afspraken gebaseerd op actuele informatie over de woningmarkt in uw gemeente of regio? Bijvoorbeeld over de
woningvoorraad en de huurprijzen, de kwaliteit van de woningen (energielabels), de omvang van de doelgroep(en).

7) Zijn er afspraken over monitoring, evaluatie en sturing? Hoe gaat men om met stijgende energieprijzen?

Woonlastenafspraken
De Woonbond signaleert een verandering in de wijze waarop
prestatieafspraken worden geformuleerd. Een aantal gemeenten
(o.a. Tilburg en Nijmegen) maakt afspraken op basis van ‘woonlasten’ (huur + energie). Dat is positief, want energielasten
en energiebesparing worden dan nadrukkelijk meegenomen.
Bovendien is het dan mogelijk de woonlasten van huurders
goed in de gaten te houden. Wanneer huren (iets) stijgen door
woningverbetering en energiebesparende maatregelen kunnen
woningen qua huurprijs buiten de ‘kernvoorraad’1 betaalbare
woningen vallen. Het kan echter goed zijn dat deze duurdere
woningen door hun lage energierekening beter betaalbaar zijn
dan een goedkopere woning waar de huurder vooral lijkt te stoken voor de buitenlucht. In sommige prestatieafspraken wordt
de ‘betaalbaarheidsgrens’ verhoogd om ruimte te maken voor
investeringen in energiebesparing. Soms wordt afgesproken
dat de kernvoorraad verkleind mag worden, bij investeringen
in energiebesparing, mits men gebruik maakt van de woonlastenwaarborg. Het is belangrijk om de prestatieafspraken zo te
formuleren dat ze stimuleren om te investeren in energiebesparing en een betaalbare voorraad garanderen.
Echter, voorzichtigheid is geboden wanneer men besluit de
betaalbaarheidsgrens te verruimen of de kernvoorraad te
verkleinen. Het energieverbruik van een woning is namelijk erg
afhankelijk van de woningoppervlakte, het aantal bewoners en
het gedrag van de bewoners. Of een energiezuinige woning
‘betaalbaar’ is, hangt dus af van vele factoren. Er zijn nog weinig
goede voorbeelden van afspraken waar de woonlasten echt
goed zijn omschreven. We raden u dan ook aan om altijd goed
onderzoek te laten doen naar de woonlasten van huurders en
dit ook in de toekomst te herhalen.

Enkele voorbeelden van (onderdelen uit) prestatieafspraken
1) T
 ilburg: Convenant Wonen Tilburg 2010-2015
Prestatieafspraken wonen tussen de gemeente Tilburg, woningcorporaties en bewonersorganisaties, (19 januari 2010)
• A
 fgesproken is dat er uitvoering gegeven wordt aan het
Convenant Energiebesparing corporatiesector van de
Woonbond, Aedes en het Rijk.
• E
 en deel van de investeringen in energiebesparing mag
in rekening gebracht worden bij huurders. De woonlasten

van huurders staan hier centraal. Corporaties mogen 64%
van de maximaal toegestane huurverhoging bij investeringen in de energetische kwaliteit op basis van het WWS
doorberekenen aan huurders. Huurders moeten hier dan
dus wel toestemming voor geven (woningverbetering).
• Er wordt een gezamenlijk onderzoek gestart naar het
ontwikkelen van een instrumentarium, gericht op energiebesparing en woonlastenreductie, dat een effectieve
oplossing biedt voor de geconstateerde woonlastenproblematiek bij een grote groep huishoudens uit de primaire
doelgroep.
2) S
 tedelijke Raamovereenkomst Wonen Nijmegen 2010-2015
(13 december 2010)
• Partijen onderschrijven het ‘Convenant Energiebesparing
corporatiesector’ van de Ministeries WWI, VROM, Aedes
en de Nederlandse Woonbond.
• De gemeentelijke ambitie is het besparen van ten minste
20% energie t/m 2020 in een gemiddeld tempo van 3%
per jaar.
• Daarnaast zet de gemeente op projectbasis in op het
opwekken van duurzame energie. Hierbij wordt gestreefd
naar 10% duurzame opwekking in 2020.
• In de bestaande voorraad zullen energiebesparende
maatregelen worden getroffen. Daarbij geldt het principe
dat de eventueel daaraan gekoppelde huurverhoging
gecompenseerd wordt door lagere energielasten.
• De betaalbaarheidgrens voor de groep woningen in de
bestaande voorraad energietechnisch zijn aangepast gaat
daarbij naar de tweede aftoppingsgrens (€ 548,18 prijspeil
2010). Voorwaarde daarbij is dat het verschil tussen de
oude huurprijs en de nieuwe huurprijs niet meer bedraagt
dan de gemiddelde besparing per woning op de energielasten (elektriciteitverbruik en gasverbruik). Conform
het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector’ wordt
de besparing op de energielasten gemeten op complexniveau en gemiddeld over het aantal woningen in het
complex.
• Voorwaarde is dat het saldo van de hogere huurprijs en
de besparing op de energielasten niet leidt tot lastenverzwaring voor de doelgroep.

Woonlastenonderzoek
In Tilburg heeft onderzoeksbureau RIGO eind 2009 een onderzoek gedaan naar de woonlasten van huurders nu en in de toekomst. Dit onderzoek werd gebruikt bij het maken van
het convenant. De conclusies van het onderzoek zijn opzienbarend. Op dit moment zit een
groot aantal huishoudens uit de ‘primaire’ doelgroep die in een corporatiewoning wonen
in de knel door de hoge woonlasten. Wanneer er geen energiebeleid wordt uitgevoerd
neemt het aantal huishoudens uit deze groep dat boven de acceptabele woonquotenormen
uitkomt, aanzienlijk toe. Bij sterk stijgende energieprijzen is woningverbetering naar label C
en B op de lange termijn niet voldoende om de woonlasten van deze groep huishoudens te
laten dalen in 2025. Deze conclusies geven aan hoe belangrijk het is om goede afspraken te
maken over verbetering van de woningvoorraad en om goed onderzoek te laten doen naar
de ontwikkeling van de woonlasten van huurders.

1 K
 ernvoorraad: het aantal goedkope of betaalbare huurwoningen dat minimaal beschikbaar moet blijven voor de huishoudens in een bepaalde
doelgroep. De kernvoorraad wordt over het algemeen vastgesteld op basis van een huurprijs (vaak wordt aansluiting gezocht bij de grenzen voor de
huurtoeslag). Hoe groot de kernvoorraad zou moeten zijn is onder andere afhankelijk van de woningvoorraad, de vraag naar bepaalde huurwoningen,
de bevolkingssamenstelling en de omvang van de doelgroep.

Achtergrondinformatie

Zes veel gestelde vragen
U twijfelt of uw woning wel het juiste energielabel heeft?
Wat kunt u doen?
• Uw vermoeden bespreken met de verhuurder. Deze kan u inzage geven in de opnamegegevens waarop het label gebaseerd
is. Zoals de aanwezigheid van dubbel glas, het type installatie
in de woning en de mate van isolatie.
• Als u er met de verhuurder niet uitkomt, kunt u naar de Huurcommisie (www.huurcommissie.nl), als u denkt dat uw nieuwe
maximale huur door de wijziging lager is dan uw huidige huur.
De Huurcommissie is bevoegd om onderzoek in de woning te
doen, waarbij zij controleert of de puntentelling correct is. Dat
doet de Huurcommissie alleen als een afwijkend energielabel
reden kan zijn voor huurverlaging- of bevriezing.

WWS en sancties energielabel

Uw woning krijgt binnenkort dubbel glas en een individuele
hr-ketel, zonder huurverhoging. Kan uw verhuurder daarna
alsnog een huurverhoging vragen?
Nee. Als de verhuurder de huur niet verhoogt na woningverbetering, mag hij op een ander moment niet de huur ineens verhogen
omdat de woning meer punten heeft gekregen. Het kan dat uw
woning meer punten krijgt in het nieuwe puntenstelsel voor dubbel glas en een nieuwe hr-ketel, maar dat heeft alleen invloed op
de maximale toegestane huur en niet op de feitelijke huur.

Uw woning heeft nu geen energielabel, maar krijgt dat
bijvoorbeeld in november 2011 wel. Wat zijn de gevolgen
voor de huur per 1 juli 2012?

Per 1 juli 2011 wordt het energielabel opgenomen in het woningwaarderingsstelsel.
Energiezuinige woningen krijgen meer punten en onzuinige woningen minder.
Woonbond, Aedes en het ministerie voor WWI hadden dit ook in het Convenant afgesproken.
Deze wijziging stimuleert verhuurders om te investeren in energiebesparende maatregelen.
Huurders krijgen daardoor een meer comfortabele woning en hun energierekening daalt.
Vanaf 1 januari 2014 geldt dat alle woningen een energielabel moeten hebben en vindt de
berekening van het aantal punten plaats op basis van het energielabel. De Woonbond heeft
een informatieblad gemaakt met uitleg over deze aanpassing. Die is gratis te bestellen via
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/wws.
U heeft een woning met energielabel B en u zou daardoor
extra punten krijgen. Kan uw verhuurder nu in één keer
de huur verhogen?
Nee, dat kan niet. De huur mag
alleen verhoogd worden als de
verhuurder investeringen gedaan
heeft om de woning te verbeteren.
En dan nog is er toestemming
nodig van de huurder(s). Bij collectieve maatregelen moet minimaal
70 procent van de huurders in een
complex akkoord gaan met het
voorstel tot woningverbetering
en de eventuele huurverhoging.
De huur kan wel bij een verhuizing
verhoogd worden, zoals nu ook al
het geval kan zijn.

Ook al krijgt uw woning in november 2011 een energielabel en
kan het aantal punten daardoor veranderen, het kan pas op 1 juli
2012 eventueel gevolgen hebben voor de huur. De punten voor uw
woning worden berekend volgens de methode zoals weergegeven
in het schema.

U woont in een rijksmonument. Welke gevolgen heeft de
wijziging voor monumenten?
Voorlopig geen. Een energielabel is niet verplicht voor monumenten. Daarnaast heeft de Tweede Kamer aangegeven een uitzondering te willen maken voor monumenten. Op welke wijze is nog
niet duidelijk.

Uw woning heeft een geliberaliseerde huur. Welke gevolgen
heeft de wijziging in het woningwaarderingsstelsel?
Geen. Het woningwaarderingsstelsel en de jaarlijkse maximale
huurverhoging gelden nu ook niet voor woningen met een
‘geliberaliseerde’ huur. Er verandert dus niets.

Meer informatie

• Wilt u de punten van uw woning narekenen? Dat kan via het online-rekenprogramma op de website van de Woonbond:
www.woonbond.nl, rubriek ‘service’.

• Met al uw vragen rond de invoering van het energielabel in het woningwaarderingsstelsel en de (mogelijke) gevolgen voor de

•
•
•

(maximaal toegestane) huur kunt u terecht bij de Huurderslijn, de telefonische ledenservice van de Woonbond: 020 551 77 55.
Om advies te krijgen, moet u wel lid zijn van de Woonbond. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aan de telefoon aanmelden.
De Huurderslijn is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en op dinsdagavond van
18.30 tot 20.00.
Heeft u vragen over energiebesparing? Dan kunt u ook (gratis) terecht bij de Energielijn. De Energielijn is bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, via 020 551 77 22.
Kijk op de website www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/wws
Wilt u meerdere exemplaren van deze informatiefolder gratis bestellen? Mail dan naar bespaar@woonbond.nl of bel met het
secretariaat 020 551 77 39. U kunt het ook downloaden via www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/wws

Nieuwe Achtergracht 17 • 1018 xv Amsterdam • Telefoon 020 551 77 00 • Telefax 020 551 77 99
E-mail bespaar@woonbond.nl • www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van bzk
April 2011

WOO11.004 Informatieblad 210x285mm.indd 4-1

Energielabel onderdeel van
het woningwaarderingsstelsel
De Tweede Kamer is op 8 maart 2011 akkoord gegaan met een wetswijziging waardoor het energielabel per 1 juli 2011
opgenomen wordt in het woningwaarderingsstelsel (onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer).
Energiezuinige woningen krijgen straks meer punten en onzuinige woningen minder punten. In deze folder gaan we
in op het energielabel en op de gevolgen van de wetswijziging voor het aantal punten en voor de huur van uw woning.

Woonbond, Aedes en het ministerie voor WWI bereikten in 2009
een akkoord over deze wijziging die verhuurders stimuleert om te
investeren in energiebesparende maatregelen. Huurders krijgen daardoor een meer comfortabele woning en hun energierekening daalt.

Wat is het energielabel?
Het energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren
(groen tot en met rood) aan hoe energie(on)zuinig uw woning is.
Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood)
is zeer onzuinig. Voor meer informatie: www.energielabel.nl.

Hoe weet u of er voor uw woning een energielabel is?
Verhuurders zijn sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel
te verstrekken voor nieuw te verhuren woningen. Veel woningcorporaties hebben ervoor gekozen om alle woningen in één keer te voorzien van een energielabel. U kunt controleren of er een energielabel
voor uw woning is door dit te vragen aan uw verhuurder. U kunt u
ook terecht op de website www.ep-online.nl. Daar vult u uw postcode en huisnummer in. U ziet dan of en welk (ofﬁcieel geregistreerd)
energielabel er voor uw woning is. Het kan ook voorkomen dat er
(nog) geen energielabel voor uw woning is afgegeven.

Wat gaat er veranderen per 1 juli 2011?
Het energielabel wordt opgenomen in het woningwaarderingsstelsel. Voor woningen met een energielabel én voor woningen

zonder energielabel waarvan het huurcontract is ingegaan
op of na 1 januari 2008, wordt de huidige rubriek ‘verwarming’ ingekort en vervalt de rubriek ‘isolatie’. In plaats van
de rubriek ‘isolatie’ komt ‘energieprestatie’. Voor woningen
zonder energielabel waarvan het huurcontract is ingegaan
vóór 1 januari 2008 verandert er nu niets. Het aantal punten
blijft hetzelfde. Het schema op de volgende pagina geeft
uitleg over hoe het werkt.
Vanaf 1 januari 2014 geldt dat alle woningen een energielabel
moeten hebben en vindt de berekening van het aantal punten
plaats op basis van het energielabel.

Welke gevolgen kan de wijziging hebben voor het puntentotaal van uw woning?
Het puntentotaal voor uw woning kan veranderen, met een
andere maximale huurprijs. Dit heeft in de meeste gevallen
geen gevolgen voor de feitelijke huurprijs (de huur die u nu
betaalt). Die ligt meestal onder de maximale huurprijs.
Gemiddeld liggen de huurprijzen in Nederland op 73 procent
van de maximaal toegestane huur. De wijziging zal met name
gevolgen hebben voor woningen met een ‘slecht’ energielabel,
zoals label G. Bij deze woningen kan door de wijziging de
feitelijke huur boven de nieuwe maximale huur uitkomen.
Van deze woningen wordt de huur bevroren tot 1 januari 2014.
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Woonlastenwaarborg

nde energiebesparende maatregelen uit:

Woonlastenwaarborg
bij energiebesparing

rwachte gemiddelde besparing op de
ning gelijk aan € .......(bedrag) per
ng lager uitvalt, wordt de teveel
nstaand percentage van de gemeten

mogelijk) zijn aangebracht, te weten:

htig zijn in het complex en waarvoor
gesteld,
volgens bijgaand stappenplan,

........(datum van tekening).

n

woners protest aantekent tegen de berekeningen
nion worden aangevraagd bij een onafhankelijk
n hiervan worden in gezamenlijk overleg ver
ge geschillen af via de gebruikelijke weg. Hier
este corporaties een eigen klachtencommissie.
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De Woonbond en Aedes hebben als uitwerking van het Convenant samen een woonlastenwaarborg ontwikkeld. Aan de hand hiervan kunnen verhuurders en huurders met elkaar afspraken
maken over de doorberekening van energiebesparende maatregelen in de huur. Deze waarborg
geeft de huurders van een wooncomplex de zekerheid dat de woonlasten (gemiddeld over het
complex) zullen dalen. Uitgangspunt van de woonlastenwaarborg is dat energiebesparende
maatregelen in woningen mogen leiden tot een redelijke huurverhoging, maar dat deze huurverhoging lager is dan de gemiddelde daling op de energierekening in het gehele wooncomplex.
De daadwerkelijke besparing in het complex wordt na een jaar gemeten. Als de woonlasten
gemiddeld op complexniveau niet gedaald zijn, vindt een eenmalige compensatie en herberekening van de huurverhoging plaats. Dit jaar zullen Woonbond en Aedes de woonlastenwaarborg
evalueren om het instrument te verbeteren en er voor te zorgen dat meer verhuurders ermee
gaan werken. De Woonbond wordt op steeds meer plekken betrokken bij het toepassen van de
woonlastenwaarborg.

Nieuwe Achtergracht 17 • 1018 xv Amsterdam • Telefoon 020 551 77 00 • Telefax 020 551 77 99
E-mail bespaar@woonbond.nl • www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van bzk

