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Samenvatting 
Het verbeteren van de energetische staat van de Nederlandse bebouwde omgeving gaat traag. Met 

name eigenaren-bewoners laten het afweten, slechts 1 op de 100 heeft concrete plannen om de 

woning aan te pakken. Eigenaren-bewoners geven aan directe besparing en een korte 

terugverdientijd belangrijker te vinden dan de toekomst van volgende generaties en het milieu. Uit 

meerdere enquête onderzoeken kwam naar voren dat een terugverdientijd langer dan 10 a 15 jaar 

onacceptabel is.  

Onderzocht is of het mogelijk is om terugverdientijden te berekenen met de huidige rekenmethodiek 

voor het berekenen van energieprestaties van bestaande woningbouw (de NEN7120+NV) en een 

database met 4.790 bestaande woningen uit de module Energie, onderdeel van het Woon 

Onderzoek Nederland (WoON). Na de eerste vertalingen van de data uit het WoON bleek al snel dat 

de berekende energieverbruiken met deze rekenmethodiek over het gemiddelde met een factor 1,7 

zeer sterk afwijken van de geregistreerde verbruiken (1.650 kuub gas geregistreerd verbruik versus 

2.700 kuub berekend). Het leek daarmee geen nut te hebben om op deze manier terugverdientijden 

te berekenen. 

Vervolgens zijn een aantal factoren in de rekenmethodiek aangepast waarna de berekende 

verbruiken veel beter aansloten op de werkelijke. Aanpassing middels de qv10 (ten behoeve van 

infiltratieverliezen), de warm tapwaterbehoefte, de setpointtemperatuur en de buitentemperaturen 

brachten de berekende verbruiken nagenoeg gelijk met de werkelijke: 1.660 kuub berekend versus 

1.650 kuub gas geregistreerd.  

Voor een deel van de woningen lag het berekende verbruik eronder, wat reden was voor het rekenen 

met de buitentemperaturen zoals gedefinieerd in de norm en het doorrekenen van verschillende 

scenario’s. In het ene scenario werd gerekend met toekomstige energieprijzen, lagere 

investeringskosten door projectmatige aanpak en een hogere setpointtemperatuur 

(huurder/woningcorporatie perspectief). In het andere scenario werd gerekend met huidige 

energieprijzen, gemiddelde investeringskosten en een setpoint afgesteld op het werkelijk verbruik 

(particulier).  

Uiteindelijk zijn terugverdientijden berekend van 20 enkele maatregelen en 10 gecombineerde 

bespaar varianten middels de verschillende scenario’s. Hieruit bleek dat de terugverdientijden zeer 

zeker aanleiding zouden kunnen zijn voor de terughoudendheid van eigenaren-bewoners omtrent 

het energetisch verbeteren van de woning.  

 
 
 
Bijlages: 
Begrippenlijst 
Inperken forfaitaire infiltratieverliezen, 28 blz. 
Uitgangspunten warm tapwaterbehoefte, 32 blz. 
Data vertaling: WoON » Epoxy Updater, 60 blz. 
Presentatie 
Projectorganisatie (Afstudeervoorstel, Plan van aanpak, CV, Competentieverslag, Logboek)  
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Verkenning en 
onderzoeksmethode 

1 Aanleiding: stagnatie e-renovatie 

1.1 Stagnatie energetische renovatie markt 
Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Veel gemeentes hebben 

de ambitie om al in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Maar de energetische renovatie markt 

stagneert, zo blijkt uit evaluaties van landelijke initiatieven zoals Meer Met Minder, Blok voor Blok en 

de Stroomversnelling. Een verwaarloosbaar laag percentage heeft serieuze plannen om de woning 

energetisch te verbeteren: "Slechts 1 procent van de woningbezitters heeft op dit moment concrete 

plannen om direct wat te doen aan zijn of haar huis zodat het energiezuiniger wordt", aldus Maxime 

Verhagen, voormalig vicepremier in kabinet-Rutte I en momenteel voorzitter van Bouwend 

Nederland, op het NOS journaal. (Verhagen, 18 april 2016) 

1.2 Oude marketing technieken werken niet meer  
In een rapport van Meer Met Minder staat onder andere dat met name voor eigenaren-bewoners 

geldt dat “oude marketing technieken niet meer werken”. (Lavorn, 2010) Particulieren worden dus 

niet voldoende aangetrokken om energetisch in de woning te investeren en zo bij te dragen aan de 

doelstellingen. Wat zijn die wensen dan? In andere onderzoeken kwamen deze naar voren.  

2 Vooronderzoek: wensen van bewoners 

2.1 Enquête Blok voor Blok initiatief 

Wens lagere energierekening 

In het theoretisch kader van een bewonersonderzoek bij Blok voor Blok projecten staat dat bewoners 

ver uiteenlopende redenen hebben die hen van e-stappen weerhouden. Bij het uitvoerende deel van 

dit onderzoek (enquête) werd bij de analyse van de resultaten onderscheid gemaakt in ‘deelnemers’ 

(al maatregel gedaan of gaat dat doen op zeer korte termijn) en ‘twijfelaars’ (gaat niet doen of 

twijfelt). Voor deelnemers stond met 91% een lagere energierekening bovenaan de lijst, gevolgd 

door comfort in eigen woning (80%) en duurzame energie opwekking (61%). Voor twijfelaars stond 

juist comfort bovenaan (61%), gevolgd door voldoende geld hebben (58%) en kosten van de 

maatregelen (53%). Het verlagen van de energierekening stond daar, naast vele verschillende hier 

niet genoemde stimulansen, met 44% betrekkelijk laag op de lijst: op nummer 4. Als men met 

energetische maatregelen in de woning investeert is de voornaamste reden, na comfort, dus het 

verlagen van de energierekening. (Dreijerink et el., 2014) 

2.2 Enquête Digipanel Haarlem 
Gemeente Haarlem deed in 2013 middels een digipanel onderzoek naar het draagvlak voor leningen 

onder bewoners van koopwoningen voor het nemen van energetische maatregelen. Daarin werden 

ook vragen gesteld omtrent beweegredenen en gewenste terugverdientijden. 
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Financieel voordeel belangrijker dan milieu 

De Haarlemse eigenaren-bewoners gaven aan dat het financiële voordeel de belangrijkste 

beweegreden is om energetische maatregelen te nemen. Opvallend is daarbij dat de directe 

besparing op de energierekening en een korte terugverdientijd belangrijker werden gevonden dan de 

toekomst van volgende generaties en het milieu. 

 

Figuur 1: Redenen voor plaatsing energiebesparende voorziening  (Kersloot, 2013) 

 

Korte terugverdientijd prioriteit 

Ook bij dit onderzoek staat de besparing op de energierekening bovenaan de lijst. Op zich logisch: 

waarom koopt u een vervoersmiddel? ‘om mij te kunnen vervoeren’. Wat daarbij opvalt is echter dat 

een korte terugverdientijd sterke prioriteit heeft, zoals in Figuur 2 is te zien. Bijna negen op de tien 

geënquêteerden (88%) vind dat een terugverdientijd, van een investering in energiebesparende 

voorzieningen in de woning, tot 10 jaar acceptabel is. 

 

Figuur 2: Antwoorden van eigenaren-bewoners uit Haarlem over acceptabele terugverdientijd van 
een investering in energiebesparende maatregelen in de woning. (Kersloot, 2013) 
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Voldoende middelen 

De mogelijkheden tot financiering bleek overigens niet het grootste obstakel: 61% van de 
ondervraagden geeft aan dat zij eigen geld zouden kunnen gebruiken voor een energiebesparende 
voorziening van 5.000 euro inclusief BTW. Verder kan 19 % deels eigen geld gebruiken en 14% zou 
een lening nodig hebben. Bijna de helft van hen, die niet of misschien energiebesparende 
voorzieningen in huis willen (laten) plaatsen in de komende twee jaar (48%), geeft aan dat alsnog te 
doen als men wist dat de besparing op de energierekening groter is dan het bedrag dat men moet 
afbetalen. (Kersloot, 2013) 

2.3 Enquête Vereniging Eigen Huis 
Uit een enquêteonderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis, naar de bereidheid van eigenaar-

bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen, blijkt eveneens dat de terugverdientijd 

een van de eerste prioriteiten is. De respons bij dit onderzoek is met 1.565 afgeronde enquêtes 

vergelijkbaar met de hoeveelheid respons van het onderzoek van Gemeente Haarlem (889 afgeronde 

enquêtes).  

 

Figuur 3: Terugverdientijd tegenover waardering (Bron: Bogerd, 2009) 

Interessant is overigens dat bij dit onderzoek, waar bewoners met plaatjes keuzes konden maken 

tussen een veelvoud aan varianten (telkens twee keuzes), een naar het lijkt hogere waardering werd 

gegeven aan een warmtepomp maatregel. (Bogerd, 2009) 
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3 Verdieping vooronderzoek: berekening wensen 

3.1 Maatwerkadvies blijft bij advies 
“Een andere algemene bevinding: uit onderzoek van de gemeente Haarlem (2011) onder eigenaren 

van eengezinswoningen bleek dat na het ontvangen van een maatwerkadvies een groot gedeelte van 

de eigenaren (rond de 60 a 70%) vervolgens geen actie ondernam om daadwerkelijk wat aan de 

woning te verbeteren.” (Dreijerink et el., 2014) Het verschil in percentages dat actie onderneemt 

(<2% uit paragraaf 1.1 ) en het hier genoemde percentage dat wél actie onderneemt (30 tot 40 

procent), zou verklaart kunnen worden met de interesse die de bewoner al had. 

 

In dat geciteerde onderzoek van gemeente Haarlem valt overigens ook de volgorde van 

voorkeur van de maatregelen op die wél zijn genomen (naar aanleiding van het advies).  Zo 

staat de verbetering van de beglazing (27 procent) prominent bovenaan, gevolgd door gevel- 

(21 procent). Dak/vliering- en vloer/bodem-isolatie scoren met 15 respectievelijk 12,5 procent 

beduidend minder. (Kerssloot, 2011) Intuïtief zou deze volgorde gelijk kunnen staan aan de 

ordening naar het bespaareffect van type maatregelen. 

3.2 Berekening maatwerkadvies 

Theoretisch verbruik veel hoger 

Energieprestaties dienen berekend te worden met de daarvoor geldende norm. Voor bestaande 

bouw was dit de ISSO 82 en sinds juli 2014 is dit de NEN 7120+NV. Uit eerdere onderzoeken is naar 

voren gekomen dat het verbruik dat berekend wordt met de verouderde norm voor 

energieprestatieberekeningen ver boven het werkelijke verbruik komt. Met name bij energetisch 

slechte woningen is deze afstand groot. (Majcen, Itard, Visscher, 2013) Vanzelfsprekend hebben 

berekende energieverbruiken ook effect op eventueel berekende financiële voordelen. 

 

Figuur 4: Verschil in werkelijk en theoretisch gemiddeld gasverbruik (m3) in woningen per 
labelcategorie – berekend met de verouderde rekenmethodiek ISSO 82 (Majcen, Itard, Visscher, 
2013) 

Bijstellen theoretisch verbruik met gasrekening  

Bij een maatwerkadvies wordt het theoretische verbruik afgestemd op het werkelijke verbruik. Ook 

voorspelde besparingen zullen daardoor afnemen. 
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3.3 Bespaaradvies en verplichte energielabel 
“Woningeigenaren zijn verplicht om bij de overdracht van een woning een definitief energielabel te 

registreren. (…) Het Energielabel van een woning wordt bepaald op basis van 10 woningkenmerken. 

(…) Dit Energielabel kan aangevraagd worden via Energielabelvoorwoningen.nl. De woningeigenaar 

moet op deze website de 10 kenmerkwaarden van de woning aanpassen naar de werkelijke situatie. 

Vervolgens berekent de webtool het energielabel. De webtool vraagt bij het definitief maken van het 

label om bewijs aan te dragen.  De erkend deskundige controleert het bewijs. Na goedkeurig door de 

erkend deskundige is het definitief energielabel rechtsgeldig (…)  

Daarnaast staan op het afschrift adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het 

betreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en 

rendementen per woningtype.” (RVO, 2016) 

 

Figuur 5: Een voorbeeld van een overzicht bespaar adviezen, berekend specifiek voor het 
woningtype, dat zich in de bijlage van elk opgeleverd energielabel bevind.  

De weergegeven terugverdientijden vallen, op die van de zonneboiler na, ruim onder 

bovengenoemde acceptatiegrens van een terugverdientijd. De disclaimer onder het overzicht op het 

Energielabel luidt:  

"De besparingen van isolatiemaatregelen en zonneboiler/panelen zijn berekend voor een 

driepersoons huishouden in een gemiddelde vrijstaande woning in Nederland met een HR-

combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van 

invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu 

al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom).” 

Figuur 6: De disclaimer die onder het overzicht met bespaaradviezen op het energielabel staat.  

Hoe groot zou het contrast met “als u nu weinig verwarmt” versus de afwijking in Figuur 4 zijn bij 
woningen “waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn” (label E, F, G)? 
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4 Hypothese en onderzoeksmethode 

4.1 Speerpunten vooronderzoek 
Samenvattend worden de volgende punten uit de verkenningsfase geleerd:  

• Hoewel eigenaren-bewoners vele uiteenlopende redenen kunnen hebben om te investeren 

in het energetisch verbeteren van de woning, staat ‘de directe besparing op de 

energierekening’ bovenaan het lijstje.  

• Die besparing kan ook wel worden uitgedrukt in een terugverdientijd. De acceptatiegrens 

van deze terugverdientijd ligt tussen de 5 en 15 jaar te liggen.  

• In eerste instantie gecommuniceerde terugverdientijden vallen binnen de acceptatiegrens 

van eigenaren-bewoners van 5 a 15 jaar. 

• Berekende verbruiken op basis van de oude rekenmethode ISSO 82 wijkt voor met name 

slecht presterende woningen sterk af. 

• De meeste geïnteresseerde bewoners haken na een voor de woning op maat gemaakt 

energetisch advies toch af (60 a 70%). 

• Het percentage bewoners dat een langere terugverdientijd zegt acceptabel te vinden, is 

vergelijkbaar met het percentage dat voormalig vicepremier Verhagen op het NOS journaal 

noemde wanneer het ging over particulieren die e-actie ondernemen: verwaarloosbaar laag 

(onder de 2%).  

Volgend uit deze punten ontstaat de hypothese, ook schematisch weergegeven in onderstaande 

afbeelding. 

De berekende, gemiddelde terugverdientijd van energetische maatregelen, welke zijn 

aangepast naar het werkelijke verbruik, zijn dermate lang dat deze ver achter de 

acceptatiegrens van 5 a 15 jaar liggen. Daardoor zijn eigenaar-bewoners 

terughoudend in de uitvoering ervan en stagneert de energetische renovatie van de 

Nederlandse bebouwde omgeving. 

 

Figuur 7: Hypothese en een schematische weergave van het effect afwijking rekenmodel op 
verwachte terugverdientijden (Tvt = terugverdientijd.  

Verwachting is verder in dit verslag ook wel uitgedrukt als “ambitie”). 

  



10 
 

4.2 Onderzoeksmethode 
De gestelde veronderstelling kan onderzocht worden door verschillende onderzoeksmiddelen met 

elkaar te combineren. 

Tabel 1: Overzicht van te gebruiken onderzoeksmiddelen (toelichting onder tabel). 

WoON 2012: 
module Energie  

Bij het Woon Onderzoek Nederland (WoON) worden elke 3 jaar grofweg 70.000 
bewoners bevraagd over hun woonwensen, waarbij zij ook kunnen aangeven of 
zij eventueel mee willen doen aan een aanvullend dochteronderzoek.  
De module Energie is een van deze dochteronderzoeken. Het voor dit 
onderzoek geleverde bestand bevatte van een kleine 5.000 respondenten 
ongeveer 1100 variabelen met daarin de volgende gegevens: 

- Woningopname  
o Energetische prestatie (m.b.v.  ISSO 82.1) 
o Woning Waardering Stelsel 
o Conditiemeting (NEN 2767) 

- Gedragsenquête  
- Gegevens uit basismodule (uit ‘moeder’ onderzoek, CBS) 
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
- Geregistreerde energieverbruiken gas en elektra 2004 t/m 2010 (SJV) 

 

Epoxy  
 

Geattesteerde software van het bedrijf EPOS waarmee energieprestaties 
berekend kunnen worden conform de NEN 7120+NV. Voor dit onderzoek is de 
mogelijkheid aan de software toegevoegd om batchberekeningen uit te voeren.   
 

WoON naar Epoxy 
Updater 
 

Zelfgeschreven programma die de WoON-data vertaalt (oude norm/opname 
protocollen, ISSO 82.1) naar invoerbestanden voor Epoxy (nieuwe norm, NEN 
7120+NV). Met de Updater is het onder andere mogelijk de Epoxy-invoer 
bestanden aan te passen zodat de door Epoxy berekende verbruiken beter 
aansluiten op de geregistreerde verbruiken uit de module Energie. Ook kunnen 
woningen met energetische maatregelen worden uitgevoerd. 

Investeringskosten 
Maatregelen EPA 
Bestaande 
Woningbouw 2014 

Een naar STABU-standaarden, uitgebreide kosten-uiteenzetting van grofweg 
160 verschillende EPA-woningmaatregelen. Opgesteld in opdracht van het 
Ministerie van BZK en Agentschap NL rond 2002 en door de jaren heen steeds 
door wisselende bedrijven bijgewerkt en geactualiseerd. Voor het laatst in 2014 
door Arcadis. 

 

De tabel kan gelezen worden als: grofweg 5.000 woningopnames van de [WoON 2012 module 

Energie] worden vertaald naar invoerbestanden voor [Epoxy] met de [WoON naar Epoxy Updater]. 

Deze [Updater] kan veel verschillende invoerbestanden uitvoeren, bijvoorbeeld de woningen zoals 

deze origineel zijn en dezelfde woningen met een of meerdere energetische maatregelen toegepast. 

De batchfunctie in [Epoxy] kan de invoerbestanden van de [Updater] doorrekenen, waar de 

theoretische verbruiken en, na vergelijking van meerdere berekeningen, een besparing uit volgt. 

Deze besparing kan tegenover [Investeringskosten Maatregelen EPA BW2014] en het werkelijke, 

geregistreerde verbruik uit de [module Energie] gezet worden. Daaruit volgt dan voor alle woningen 

in [de module] het financiële voordeel van verschillende energetische maatregelen. Met 

weegfactoren uit [de module] kan dan per energetische maatregel een gemiddelde terugverdientijd 

uitgedrukt worden. Deze instrumenten worden na hoofdstuk 5 Formules terugverdientijd  

uitgebreider toegelicht.   
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4.3 Hoofdvraag- en deelvragen 
Met de gevonden hypothese en beschikbare onderzoeksmiddelen zijn de hoofd- en deelvragen als 

volgt geformuleerd: 

(Wegens gebruik van enigszins abstracte begrippen, is elke deelvraag in twee verschillende bewoordingen 

opgeschreven) 

Kan door middel van een reken-technische analyse van de WoON 2012 data, met 

4.790 woningopnames en gedragsenquêtes, de grootte van de discrepantie tussen 

ambitie en werkelijkheid op het gebied van energetische woningrenovatie met 

voldoende betrouwbaarheid aangetoond worden  

en biedt deze uitgedrukte discrepantie voldoende draagvlak om aan te nemen dat de 

terugverdientijden reden zijn voor, of in ieder geval sterk bijdragen aan, de stagnatie 

van energieprestatie-ontwikkeling van de bestaande woningvoorraad? 

Deelvragen 

A. Op welke manier kan de a/w-discrepantie gemeten worden? 

(Op welke manier kunnen de beschikbare onderzoeksmiddelen uit Tabel 1 worden ingezet 

om terugverdientijden te berekenen?) 

 
B. Wat zijn de conform de norm gesimuleerde verbruiken, hoe verhouden deze zich tegenover de 

werkelijke, geregistreerde verbruiken en kunnen deze gebruikt worden voor het uitdrukken van 

de a/w-discrepantie?  

(Zouden werkelijke verbruiken gesimuleerd en gebruikt kunnen worden om de 

gemiddelde terugverdientijden van maatregelen uit te rekenen?) 

 
C. Kunnen indicatoren in de theoretische berekening realistischer afgestemd worden zodat de 

theoretische verbruiken dichter bij de werkelijkheid en zijn verbruiken komt te staan?  

(Hoe kan de huidige berekeningsmethode beter afgestemd worden op de werkelijkheid?) 

 
D. Wat zijn de gesimuleerde verbruiken volgens de aangepaste methode, hoe verhouden deze zich 

tot de geregistreerde verbruiken en voorgaande berekeningen en kan de aangepaste 

simulatiemethode voldoende gevalideerd worden om gebruikt te worden voor het uitdrukken 

van de a/w-discrepantie? 

(Is de aangepaste berekeningsmethode voldoende betrouwbaar om gemiddelde 

terugverdientijden mee uit te rekenen?) 

  
E. Hoe drukt de a/w discrepantie zich uit met de aangepaste gesimuleerde verbruiken en wat is de 

invloed van de aangepaste indicatoren op de uitgedrukte a/w discrepantie? 

(Wat zijn de gemiddelde terugverdientijden?) 
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A. Meten van 
gemiddelde 
terugverdientijden 

Op welke manier kan de a/w-discrepantie gemeten worden?  

Bij deze deelvraag is uiteengezet hoe voor verschillende energetische maatregelen de gemiddelde 

terugverdientijden van energetische maatregelijken zijn te berekenen. Daarbij worden de te 

gebruiken instrumenten (kost benoemd in Tabel 1) uitgebreid toegelicht:  

 WoON 2012 module Energie  data van 4.790 woningen + geregistreerde verbruiken 

 WoON » Epoxy Updater  vertalen data en genereren Epoxy-invoerbestanden  

 Epoxy     berekenen energie verbruiken 

 Kosten EPA BW 2014   koppelen investeringskosten aan data  

5 Formules terugverdientijd  

5.1 Definitie ‘werkelijkheid’: terugverdientijden 
Het rendement van een investering kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. De meest 

eenvoudige is om de investering door de periodieke winst te delen (de besparing), zo krijgt men de 

terugverdientijd: 

𝑇𝑒𝑟𝑢𝑔𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑 =  
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑒 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝 𝑗𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Vergelijking 1: Eenvoudige variant  voor berekening van terugverdientijd in aantal jaren 

Een veel gebruikte en aangeraden methode bij maatwerkadviezen is om de Netto Contante Waarde 

(NCW) uit te rekenen. De NCW drukt de waarde van een toekomstig geldbedrag uit in huidige 

waarde. Ook wordt vaak een cashflow berekening gemaakt, waarbij energieprijsstijgingen, inflatie  

en (groot) onderhoud inzicht bieden op het uiteindelijke rendement.  

De terugverdientijd met een stijgende energieprijs is te berekenen met de volgende formule.  

𝑇𝑒𝑟𝑢𝑔𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 = log𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 (
(1 − 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔)

€𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
×€𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 1) 

Vergelijking 2: Formule voor berekening van terugverdientijd in jaren indien berekend met jaarlijks 
stijgende energieprijs (mda wiskundeforum.nl) 

Indien het gewenst is om een stijgende energieprijs en rente op de investering (lening) mee te 

nemen, kan dat met de volgende formule: 
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𝑇𝑒𝑟𝑢𝑔𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

=
log(1 + €𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 − 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)/€𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

log (
𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 )
 

Vergelijking 3: Formule voor berekening van terugverdientijd in jaren indien investering geleend is 
en gerekend wordt met een jaarlijks stijgende energieprijs (mda wiskundeforum.nl) 

Prijsstijging en rente kunnen hierbij niet gelijk zijn en worden ingevoerd als factor rond de 1. 

Bijvoorbeeld, drie procent stijging van energieprijzen: 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 = 1,03. 

6 WoON module Energie: 4.790 woningen 
Het Woon Onderzoek Nederland (WoON) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij elke 3 jaar grofweg 70.000 bewoners worden 

bevraagd over hun woonwensen. Daarbij kunnen zij ook aangeven of zij eventueel mee willen doen 

aan een aanvullend dochteronderzoek. De module Energie is een van deze dochteronderzoeken. 

6.1 Respons en representativiteit Nederland 

6.1.1 Respons 
Bij deze basismodule van het WoON-onderzoek zijn 74.000 huishoudens benaderd. Daarvan hebben 

er 41.000 meegedaan en een bruikbare respons opgeleverd van 59 procent (Janssen, 2012). 54 

procent van deze huishoudens was bereid en geschikt om mee te werken aan de Energiemodule van 

het WoON.  

Uiteindelijk zijn 13.240 personen benaderd om deel te nemen aan de module Energie. Hiervan is 

voor 4.790 een bewonersenquête en woningopname gerealiseerd. Het gemiddelde 

responspercentage komt hiermee uit op 36%. (Kenneth Gopal et al., 2013) De woningopnames zijn 

uitgevoerd door Inspectrum. 

6.1.2 Representativiteit en non-respons 
Uit de verslagdocumentatie van ABF (verantwoordelijk voor dataprocessing van onder andere de 

module Energie) blijkt uit de non-respons analyse dat de wel afgenomen respons zeer representatief 

lijkt te staan voor de Nederlandse woningvoorraad. Er worden enkele kenmerken van respons 

genoemd die minder of juist meer gereageerd hebben. De meest opvallende en afwijkende is de 

gemiddeld hogere leeftijd van de respondenten. Daarnaast worden in de verslaglegging enkele 

andere factoren genoemd, zoals  

 een lagere respons onder de inkomensgroep met een beneden modaal inkomen;  

 dat onder allochtonen, met name de niet-westerse, de responspercentages zeer laag zijn en  

 dat huishoudens in aandacht wijken relatief minder vaak mee doen aan de module. (Kenneth 

Gopal et al., 2013) 

6.1.3 Weging en Gewogen gemiddelde  
In dit verslag is voor gewogen gemiddelde de afkorting ‘GG’ gebruikt. Indien in een tabel of grafiek 

‘Aantal woningen’ staat (en het aantal is boven de 5.000) zijn de waarden uitgedrukt in gewogen 

gemiddelden. De volgende alinea gaat daarover en is geciteerd uit het verslag van ABF. (Kenneth 

Gopal et al., 2013) 
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 “De som van alle weegfactoren resulteert in de bewoonde woningvoorraad op 1 januari 2012 zoals 

deze in het WoON 2012 gemeten is: 7,14 miljoen huishoudens. Het weegschema dat voor de weging 

is toegepast bevat de volgende variabelen: 

 Woningtype in 30 klassen conform het steekproefdesign; 

 Etniciteit in 3 klassen: autochtoon, niet-westers allochtoon en westers allochtoon; 

 Inkomen in 5 klassen: beneden modaal, tot anderhalf keer modaal, tot twee keer modaal, tot 

drie keer modaal en meer dan drie keer modaal; 

 Leeftijd hoofd huishouden in 15 klassen: tot 25 jaar, 25-89 in vijf jaars klassen en vanaf 90 

jaar en ouder; 

 Samenstelling huishouden in 5 klassen: eenpersoons, paar zonder kinderen, paar met 

kinderen, 

 eenoudergezin en niet-gezins huishouden; 

 WOZ-waarde in 7 klassen: minder dan € 150.000, € 150.000 - € 200.000, € 200.000 - € 

250.000, € 250.000 - € 300.000, € 300.000 - € 400.000, € 400.000 - € 500.000, vanaf € 

500.000; 

 Provincie; 

 Aantal personen in het huishouden in 5 klassen: 1 persoon, 2 personen, 3 personen, 4 

personen en 5 of meer personen; 

 Aandachtswijk versus niet-aandachtswijk in combinatie met gemeentegrootte. 

Alle weegvariabelen zijn geactualiseerd met de gegevens uit de module Energie. Omtrent het 

inkomen en de WOZ-waarde van de woning is echter geen actuele informatie uit de module. Ten 

behoeve van de weging zijn de waarden uit de basismodule overgenomen. Na weging worden alle 

weegranden met minimale afwijking behaald.” 

6.1.4 Respondenten meer interesse in energiebesparing? 
Het CBS heeft bij een bestudering van de module Energie over houtgebruik nog een aparte analyse 

gedaan. Daarbij is gekeken of bewoners die deelnamen aan de module Energie misschien meer dan 

gemiddeld interesse hebben in energiebesparing en maatregelen. Dit is onder andere gedaan door 

het gasverbruik van bewoners uit de module Energie te vergelijken met het gasverbruik van 

bewoners uit de Basis module. Geciteerd: 

“Het blijkt dat voor de meeste woningtypen het gasverbruik minder dan 1 procent verschilt. Bij 

vrijstaande woningen is het gasverbruik in de basismodule 4 procent hoger. Dit zou verklaard kunnen 

worden doordat energiebewuste huishoudens eerder meedoen. Heel groot is dit effect echter niet en 

nader onderzoek is nodig om te bepalen of het statistisch significant is.” […] 

“De conclusie is dat er geen concrete handvaten zijn om de mogelijke bias door selectieve respons te 

kwantificeren. Een zeer intuïtieve schatting van de auteur van dit artikel is dat deze bias 25 procent 

zou kunnen uitmaken.” (Segers, 2013) 

De verschillen in gasverbruik waren dus te klein om te veronderstellen dat deelnemers aan de 

module Energie meer (of minder) geïnteresseerd waren in energetisch renoveren of iets dergelijks. 

Andere genoemde methodes in het stuk gaven geen handvaten voor dergelijke analyse.  

Hoewel ik hetzelfde vermoeden had aan het begin van dit onderzoek, heb ik hier net als de heer 

Segers van het CBS nergens onderbouwing voor kunnen vinden. Behalve dan dat de leeftijd onder 

respondenten gemiddeld hoger ligt, net als de gemiddelde leeftijd op lokale informatie avonden 

(over e-maatregelen). Een hogere leeftijd en deelname aan de module betekent daarmee echter 

natuurlijk niet automatisch een hogere interesse in e-maatregelen of een hoger energie bewustzijn.  
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6.2 Beschikbare data 
Het bij dit onderzoek gebruikte data bestand bevatte van deze 4.790 respondenten ongeveer 1100 

variabelen met daarin de volgende gegevens: 

- Woningopname: 

 Energetische prestatie (m.b.v. ISSO 82.1) 

 Woning Waardering Stelsel 

 Conditiemeting (NEN 2767) 

- Gedragsenquête  

- Gegevens uit basismodule (uit ‘moeder’ onderzoek WoON, CBS) 

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

- Geregistreerde energieverbruiken gas en elektra 2004 t/m 2010 (SJV) 

Het opname protocol was gericht op de ISSO 82.1. Deze ISSO 82.1 is de norm voor het uitvoeren van 

opnames ten behoeve van het maken van energie prestatie berekeningen voor bestaande bouw. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de woningopnames in 2012 plaatsvonden en de norm in 2014 

vernieuwd is. Hoewel het opname protocol vrijwel hetzelfde is, vereist de vernieuwde norm (ISSO 

82.1 methode 2014) dat een aantal aanvullende woningeigenschappen gedaan worden. Ook zijn er 

een klein aantal op te nemen woningeigenschappen geschrapt om de opnametijd te verkorten. Meer 

toelichting op de beschikbare data in een volgend hoofdstuk over de Updater. Geregistreerde 

energieverbruiken komen bij een latere deelvraag aan de orde. 

6.3 Controle opnames  
Van de 4.790 Woning Opnames (WO) zijn er 490 woningen ter controle een tweede keer opgenomen 

door concurrerend bedrijf Arcadis. Hierbij werd de eerdere WO naast de opname van de controleur 

gelegd. De controleur beoordeelde de WO op zowel energetisch als bouwkundig vlak met een 

voldoende of onvoldoende. Het doel was om inspecteurs waar nodig bij te sturen en zo de kwaliteit 

van de opnames te verhogen. Van de 490 gecontroleerde woningopnames werd (na versoepeling 

van de van te voren afgesproken beoordelingsnorm nog steeds) 24% van de energetische opnames 

als onvoldoende beoordeeld. Dit hoge aantal legt enige twijfel bij de kwaliteit van de dataset met 

woningopnames als geheel.  

Het databestand van de woninginspecteurs is niet aangepast naar aanleiding van de controle 

opnames, wat tot gevolg heeft dat het ontbreekt aan een aantal kwalitatief verzekerde 

woningopnames (‘twee zien meer dan één’). Vanzelfsprekend is het voor een vervolg (module 

Energie 2018) sterk aan te bevelen data van woningopnames aan de hand van een controle opname 

wel aan te passen, zodat in een set van kwantitatieve data (5.000x) ook een set van kwalitatieve data 

(490x) beschikbaar is. Met name gezien deze dataset ook gebruikt wordt om de Nederlandse Norm 

voor het berekenen van energieprestaties (NEN 7120+NV) mee af te stemmen.   

Alhoewel het percentage onvoldoende beoordeelde woningen hoog is en data van 

woninginspecteurs niet is gecorrigeerd, is verder geen aanleiding gevonden om de dataset als 

onbetrouwbaar te bestempelen. Enkele honderden woningen zijn met data van woninginspecteurs 

vrij gedetailleerd, individueel bekeken (en indien beschikbaar ook naast de opnamedata van de 

controle opnames gezet). Dat heeft nadrukkelijk meer vertrouwen dan wantrouwen gegeven in de 

dataset als geheel. In de bijlage over de Updater meer over de controle opnames, onder andere 

toelichting op het alsnog aanpassen van enkele woninginspecties met behulp van het logboek van 

controleurs. 
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7 Epoxy: berekenen verbruiken 
Tijdens het vooronderzoek is contact opgenomen met alle softwareleveranciers die attesten hebben 

verkregen voor de Nederlandse Norm voor het berekenen van energieprestatie van bestaande 

gebouwen, de NEN7120+NV. Er zijn slechts een handvol bedrijven die hier software voor hebben 

ontwikkeld. (KvINL, 2014) 

7.1 Epos Advies 
Alleen bij Epos E.P. Advies BV in Delft lagen mogelijkheden om de data van de 5.000 woningen te 

vertalen en met batchberekeningen door te rekenen. Epos Advies levert reeds vanaf het begin van de 

energie prestatie regelgeving energie-prestatieadvies voor woningbouw en utiliteit. Tijdens de 

afstudeerperiode heb ik ruim een half jaar meerdere dagen per week op kantoor samen met 

eigenaar/directeur dhr. ir. René de Bakker aan de datavertaling gewerkt. Zijn decennia ervaring en 

meegegroeide kennis over onder andere de energieprestatienormen hebben een essentiële rol 

gespeeld bij dit onderzoek.  

7.2 De Energieprestatie aanpak van Epos BV 
Epos BV heeft vanaf de introductie van de EPN (december 1995) eigen software ontwikkeld om de 

vertaalslag van ontwerp naar besparingsmaatregelen goed te kunnen maken. De aangeleverde 

nieuwbouw-ontwerpen kunnen daardoor snel en effectief op hun energieverbruik worden 

beoordeeld. Meestal is het verbruik te groot. In dat geval stelt Epos een tabel op met mogelijke 

besparingsmaatregelen, waardoor de effectiviteit per maatregel inzichtelijk wordt. De architect en/of 

investeerder krijgt daardoor goed inzicht in alle opties, zodat in samenspraak met de aannemer een 

verantwoorde kostenafweging mogelijk wordt. De nog steeds groeiende klantenkring van Epos is een 

duidelijk signaal dat deze resultaatgerichte aanpak gewaardeerd wordt. De beschikbare kennis bij 

Epos is bij de datavertaling van WoON naar Epoxy essentieel geweest. 

7.3 Dienstenpakket Epos 
Epos houdt zich bezig met diverse prestatie-eisen die het Bouwbesluit aan nieuwe gebouwen stelt. 

Het betreft veelal nieuwbouw, welke o.a. beoordeeld wordt op de aspecten indelingskwaliteit 

(voldoende verblijfsgebied), daglichttoetreding, ventilatie, warmteweerstand uitwendige 

constructies, geluidwering en energieprestatie. Vanuit de jarenlange ervaring is Epos ook in staat om 

gelijkwaardigheids-verklaringen op te stellen welke o.a. geschikt zijn voor de verklaringen-database 

van ISSO / Bureau CRG. Het dienstenpakket van Epos BV bevat hiermee alle gangbare berekeningen 

uit het Bouwbesluit. Het onderling afstemmen van de eisen wordt daardoor een stuk eenvoudiger. 

Epos rekent projecten door van heel klein tot heel groot. Tot de klantenkring behoren daarom zowel 

particulieren als architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en bouwbegeleidingsbureaus. 

7.4 Software Epoxy 
Met de software Epoxy van Epos is mogelijk om de energieprestatie van zowel nieuwe als bestaande 

woningen door te rekenen. De berekeningen verlopen conform de geldende norm NEN 7120, voor 

bestaande bouw aangepast volgens het zogenaamde Nader voorschrift (NV). De software voldoet 

aan de regels die de overheid daaraan stelt. Hiertoe is de software Epoxy ook geattesteerd volgens 

de BRL 9501. De attesteringsprocedure betreft o.a. het ijken van ca. 250 berekeningen aan de 

resultaten van collega-softwaremakers. De resultaten mogen daarbij onderling niet meer dan 0,5% 

van elkaar verschillen. 

Dankzij de flexibiliteit van de software en de commandline invoerstructuur kunnen met Epoxy ook 

autoruns uitgevoerd worden, ook wel bekend als batch berekeningen. Het doorrekenproces is 
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hiermee te automatiseren waarbij de software onderweg zo nodig waarschuwingen en 

foutmeldingen zal genereren. Hiermee is er gelijk een extra (ingeprogrammeerde) check op de 

invoer. De uitvoer bestaat in principe uit het gehele berekeningsverloop, waarbij deze naar believen 

kan worden ingekort. Het kunnen nagaan van het gehele berekeningsverloop geeft zo eveneens een 

extra check. 

Gedurende het onderzoek zijn er een aantal mogelijkheden toegevoegd om maatwerk parameters op 

te geven, bijvoorbeeld een andere setpointtemperatuur dan de norm voorschrijft. Hiermee kunnen 

gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd en kan het EPC-rekenmodel op aspecten worden geijkt. De 

berekening is dan uiteraard niet meer geheel conform de NEN 7120, waarvan Epoxy dan ook melding 

maakt in de uitvoer. (Bakker, 2016) 

 

 

8 WoON » Epoxy Updater: datavertaling 
De dataset van de module Energie kan vertaald worden met het zelfgeschreven programma ‘WoON » 

Epoxy Updater’. Deze Updater is gemaakt met hulp van ir. Rene de Bakker van het bedrijf Epos. Met 

het programma worden, zoals de naam al zegt, de woningen uit de module (SPSS data) vertaald 

(geüpdatet) naar invoerbestanden voor Epoxy.  

 

8.1 Maatregelen en alternatieve methodes 
De Updater is zo opgezet dat in het menu energetische maatregelen kunnen worden aangevinkt. Dit 

zorgt ervoor dat woningen waar bijvoorbeeld vloerisolatie mogelijk is, omdat isolatie nog niet 

aanwezig is en de eigenschappen van de vloer het toelaten, uitgevoerd kunnen worden als 

BespaarVarianten (BV’s). Ook is er in het instellingenmenu de keuze voor alternatieve 

berekeningsmethodieken, welke verderop in dit verslag aan bod komen.  

In de bijlage over de Updater is een uitgebreid verslag opgenomen over vertaling van de WoON-data 

en wat er in de Updater nog meer achter de schermen gebeurt. Tijdens de ontwikkeling van de 

Updater zijn voortdurend gevoeligheidsanalyses uitgevoerd over de aannames, waarover ook 

uitgebreid in de bijlages is gerapporteerd. 

8.2 Mogelijkheden module Energie 
Het interessante aan de module Energie is de koppeling met meerdere databases. Naast het 

energetische deel van de woningopname zijn ook bijbehorende gas- en elektra verbruiken in de 

module opgenomen. Dit maakt het mogelijk om theoretische verbruiken met werkelijke, 

geregistreerde verbruiken te vergelijken. Verder is, naast de enquête uit de basis module, een 

aanvullende enquête bij bewoners afgenomen over zijn of haar bewonersgedrag en het gedrag van 

zijn of haar medebewoners.  

Figuur 9: Programma icoon van de WoON naar Epoxy Updater 

Figuur 8: Bedrijfslogo van Epos Energie Prestatie Advies, maker 
van de rekensoftware die bij dit onderzoek gebruikt is. 
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In de module zijn ook enkele variabelen opgenomen die voortkomen uit de basismodule (hoofddeel 

van het WoON onderzoek). Deze bevat naast afgeleide en geïmputeerde verbruiken en enkele 

antwoorden op vragen uit de basis enquête ook gegevens over enkele welvaartsindicatoren van 

bewoners en de woning, zoals opleidingsniveau, inkomen en WOZ-waarde.  

Vanzelfsprekend biedt de gedragsenquête mogelijkheden voor het berekenen van theoretische 

verbruiken die op de bewoner zelf zijn afgestemd. Specifiek bewonersgedrag worden in normen 

namelijk niet meegenomen omdat het een prestatie meting is van het gebouw op zich, en niet van 

het gebouw en de gebruiker. Voor dit onderzoek zijn bewoners specifieke verbruiken in feite alleen 

afgestemd op de tapwaterbehoefte (mTap, QtEQ) en enigszins op de setpointtemperatuur (mTemp, 

Dag en Bin). De aangepaste infiltratiewaardes (mVent, QS000) zijn alleen gebouw gebonden. Voor 

vervolgonderzoek zouden er nog veel meer mogelijkheden zijn voor het afstemmen van het 

theoretisch energiegebruik op het werkelijke verbruik van de bewoner via bijvoorbeeld houtverbruik 

om te stoken, ventilatiegedrag en interesse en toekomstige plannen voor maatregelen. 

8.3  Berekenen verbruiken WoON cases 
De uitgebreide mogelijkheden van de drie bovenstaande onderdelen (WoON, Epoxy en Updater) 

maken het niet alleen mogelijk om voor alle woningen in de module de theoretische verbruiken te 

berekenen, maar ook om invoerparameters aan te passen zodat de verbruiken beter aansluiten op 

de werkelijke, geregistreerde verbruiken. Gedacht kan dan worden aan Bespaar Varianten (BV’s), 

waarbij woningen worden uitgevoerd met een of meerdere energetische maatregelen aan de 

woning. Indien de eigenschappen van de woning dit toelaat natuurlijk. Verder kan gedacht worden 

aan gestuurde aanpassingen aan de theoretische berekening, zoals een andere setpointtemperatuur 

of een tapwaterbehoefte die is afgestemd op de bewoner (via de gedragsenquête).  

8.4 Mogelijke door te rekenen maatregelen 
Met batchberekeningen kunnen de woningen en BespaarVarianten worden doorgerekend. Met de 

Updater is onder andere onderzocht hoeveel woningen in aanmerking komen voor een maatregel. 

Een overzicht hiervan staat in onderstaande tabel. Daar voor nog een korte omschrijving van de BV’s 

met enkele toelichting behorende bij die tabel. 

8.5 Bespaar Varianten 
BV staat voor Bespaar Variant. Een Bespaar Variant is een woning uit de module energie met daarop 

een of meerdere energetische maatregelen toegepast. ‘Geen BV’ betekent dus dat de woning is 

berekend zoals deze is opgenomen door de inspecteur (‘norm’). Uiteraard met in achtneming van 

aannames gedaan bij de datavertaling. In de bijlage over de WoON naar Epoxy Updater meer 

toelichting, onder andere over de vereiste eigenschappen voor BV’s gespecificeerd met meer 

toelichting.  

8.5.1 Enkele BV 
Een enkele BV betekent dat op de woning uit de module Energie één maatregel is toegepast. Dit kan 

zowel een maatregel zijn voor het verbeteren van de warmteweerstand van de schil (isoleren) als het 

aanbrengen van een installatie (zoals ventilatie of een warmtepomp). Enkele BV’s beginnen altijd 

met een nummer (zoals ‘1a vloerisolatie’). Indien een woning niet voldoet aan de eisen van een BV 

(zoals een minimale qv10 van 2,00 voor BV 8x Lage Temperatuur Verwarming), dan wordt geen 

Epoxy-invoerbestand aangemaakt en de woning dus niet met die BV doorgerekend. 

8.5.2 Combi BV’s 
Combi BV betekent dat meerdere BV’s tegelijk op de woningen toegepast kunnen zijn. In de Updater 

worden in het menu meerdere BV’s aangevinkt, waarna tijdens het Updater proces bekeken wordt of 
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die toepasbaar is. Dit gaat op volgorde van nummer, waardoor BV’s die bijvoorbeeld afhankelijk zijn 

van de warmteweerstand van de schil vaker worden toegepast.  

Afkortingen Combi BV’s 

Afkortingen van Combi BV’s beginnen altijd met de letter ‘C’ met vervolgens alle nummers van de 

aangevinkte BV’s. De letter ‘a’ staat voor ‘allemaal’ zodat geen enorme lange reeksen van nummers 

ontstaan. ‘CaSchil’ betekent dus dat alle enkele BV’s die betrekking hebben op de schil (1a tot en met 

4b) voor de uitvoer zijn aangevinkt. CaInst heeft betrekking op de installatie BV’s, BV 5 tot en met 10. 

Indien minstens één aangevinkte maatregel tijdens de combinatie doorvoer aangevinkt is, is de 

desbetreffende combi BV toegepast.  

Tabel 2: Overzicht doorgerekende maatregelen en aantal woningen waarop de BV kon worden 
toegepast. 

Enkel/ 
Combi 

Type BV 
algemeen 

mBVs 
(afkorting) Omschrijving BespaarVariant 

Aantal x 
toegepast 

Enkel Schil 1aVl100mm 1a Vloerisolatie (100 mm EPS)  921 

1bVlFolie 1b Vloerisolatie (reflecterende folie)  921 

2aGvSpw 2a Gevelisolatie: spouwmuurisolatie  843 

2bGvVwand 2b Gevelisolatie: voorzetwand  3.087 

2cVoordeur 2c  Voordeur geïsoleerd  4.108 

3aHdkBin 3a Dakisolatie: Hellend dak  2.434 

3bPdkBuit 3b Dakisolatie: Plat dak  1.587 

3cZoldVlr 3c Dakisolatie: Zoldervloer  764 

4aEgHRpp 4a Enkelglas --> HR++ glas  2.573 

4bDbHRpp 4b Dubbel glas --> HR++ glas  3.965 

Installatie 5aMechVrgg 5a Mechanische ventilatie (tijdgestuurd)  4.380 

5aMechVrggCO2 5c Mechanische ventilatie (CO2-gestuurd)  4.380 

5bCBalHR 5b Centrale balansventilatie HR WTW  201 

6DchWTW 6   Douche WTW  2.886 

7MicroWKK 7   Micro WKK  3.884 

8aVLCombiWp 8a Lucht warmtepomp (retour)  24 

8cWpBlucht 8c Lucht warmtepomp (buitenlucht)  28 

8xLTV 8x Lage Temperatuur Verw. (Radiatoren 35-55)  373 

9ZonBoil 9   Zonneboiler  3.614 

10PvPan 10 Zonnepanelen  3.624 

Combi Schil Combi C5a8a Ventilatie mechanisch + Lucht wp (retour) 4.385 

CaSchil Schil (BV 1a tot en met 4b)  4.470 

CaSchil5a5b Schil + Ventilatie (mechanisch/balans)  4.581 

CaSchil5a8a Schil + Vent. mech. + Ecolution  4.718 

CaSchil5a8x Schil + Vent. mech. + LTV  4.695 

CaSchil5a8x8a Schil + Vent. mech. + LTV + Ecolution  4.700 

CaSchil5a8x8a8c Schil + Vent. mech. + LTV + Warmtepompen  4.706 

CaSchil8x Schil + LTV  1.610 

CaSchilaInst Schil + Alle installaties  4.784 

CaSchilaInstEx7 Schil + Alle installaties (excl. Micro WKK)  4.781 

Norm Norm Norm Geen BV 4.790 

(zie voor toelichting op de BV’s de bijlage over de  WoON naar Epoxy Updater) 

 

Aantal keren toegepast 

Bij de combi BV’s is na het Update proces apart bekeken of woningen niet alleen voor de minder 

nuttige maatregelen in aanmerking komen. Het komt bijvoorbeeld zo’n 400 keer voor dat op 

woningen met de Combi BV CaSchil (BV 1 t/m 4) alleen BV 2c, een geïsoleerde voordeur, wordt 
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toegepast. Deze BV bleek op zichzelf staand zeer beperkt effect te hebben op de energieprestatie, 

maar kost wel gemiddeld rond de 800 euro totaal per woning. Deze combi BV’s (CaSchil waar alleen 

BV 2c is toegepast) zouden de data verstoren en zijn daarom uit de berekeningen verwijderd.  

Hetzelfde geldt voor overige Combi BV’s: als niet minstens 1 van de desbetreffende installaties is 

toegepast, zijn de berekeningsuitvoeren verwijderd. Dat verklaart ook het lage aantal uitvoeren voor 

CaSchil8x: daarbij bleek BV 8x Lage Temperatuur Verwarming na isolatie van de schil slechts op 1.610 

van de 4.790 woningen toepasbaar. Aantallen bij overige combi BV’s (m.u.v. CaSchil) komen hoger uit 

omdat minstens een van de andere aangevinkte BV’s wel mogelijk was. Nog een voorbeeld: indien de 

combi BV CaSchil5a8a (Schil + Vent. mech. + Ecolution) is toegepast, betekent dit niet automatisch 

dat ook een Ecolution is toegepast (in de meeste gevallen dus alleen 5a mechanische ventilatie).  

Mogelijke dataverstoring voordeur BV 

Bij de verwerkte combi BV’s is BV 2c (voordeur) overigens wel bij de combinaties inbegrepen 

gebleven, wat mogelijk voor enige data verstoring bij berekening van de terugverdientijden kan 

zorgen, in de zin van langere terugverdientijden. Voor CaSchil (alle schil BV’s zonder installaties) zijn 

doorvoeren waar alleen BV 2c mogelijk was wel gewist, maar dus niet bij de overige combi BV’s. 

9 Investeringskosten 
Met hulp van de Updater kan berekend worden hoeveel aan de woning gedaan wordt bij een BV, 

zoals het aantal  vierkante meters isolatie. Door deze vierkante meters aan kosten van RVO/Arcadis 

te koppelen, ontstaat een investering. In een volgende stap kan deze investering tegenover de door 

Epoxy berekende besparing gezet worden om uiteindelijk terugverdientijden uit te rekenen.   

9.1 Herkomst RVO en Arcadis 
De kosten zijn afkomstig van RVO.nl, voorheen Agentschap NL. Onderstaand een citaat uit de 

samenvatting van het actualisatierapport, behorende bij de verantwoordingsdocumentatie.  

“Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt in diverse studies, analyses, 

beschouwingen en instrumenten gebruik van kostenkengetallen. De kostenkengetallen zijn 

investeringskosten en betreffen alle maatregelen uit het EPA-maatwerkadvies voor bestaande 

woningbouw. Het zijn richtprijzen en hebben als doel een financiële onderbouwing te geven van de 

kosten die gemoeid zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen en het effect daarvan op 

de maand-/woonlasten. […] 

De kostenkengetallen zijn exclusief btw. De peildatum is september 2014.” (Arcadis, 2014)  

9.1.1 Continu geactualiseerd 
Verderop in hetzelfde rapport staat dat dit bestand met kostenkengetallen stamt uit het jaar 2000, is 

opgesteld door Daeman Consult (EBM) en daarna jaarlijks is geïndexeerd en geüpdatet, telkens door 

wisselende partijen (heen- en weer): Royal HaskoningDHV, Arcadis en Financial Engineers (PRC). Als 

laatste is het bestand geactualiseerd door Arcadis. Zonder verder veel navraag te doen bij bedrijven 

of andere instanties is verder aangenomen dat deze kosten ruim voldoende zijn gevalideerd en 

geverifieerd en daarmee als basis kunnen dienen voor de woning specifieke kostenberekening van de 

door te rekenen BV’s.  

9.1.2 Invloed conjunctuur 
Er zit ongeveer twee jaar tussen de laatste actualisatie en het berekenen van de kosten van de BV’s 

voor dit rapport. Gesteld kan worden dat prijzen door nasleep van de crisis (veel) verder gedaald zijn. 

Naar eigen idee, onder andere door vergelijking van actualisatie 2011 en 2013 met 2014, is de 
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invloed van de conjunctuur van de afgelopen jaren op de kosten zeer beperkt. Of zoals de heer Peek, 

verantwoordelijk voor laatste de kostenactualisatie, het treffend verwoordde, na het noemen van 

een hele rits aan benodigde activiteiten voor de actualisatie: “..en dan wordt het 55 euro in plaats 

van 56”. 

9.2 Koppeling kosten RVO aan BespaarVarianten 
In onderstaande tabel is weergegeven welke kostcode aangehouden kan worden uit het RVO 

bestand voor de door te rekenen maatregelen. Alleen voor BV 8a werd geen kostenomschrijving met 

gepaste kosten gevonden en is een alternatieve kostencode gekoppeld. Zie voor langere 

omschrijvingen van de BV’s Tabel 2 op bladzijde 19 of de bijlage over de Updater. 

Tabel 3: Overzicht van BV’s met gekoppelde kosten uit RVO bestand  

Updater Kosten overzicht RVO 

Nr Omschrijving kort Code Omschrijving 

1a Vloer 
hout 002c Vloerisolatie: EPS isolatieplaten 100mm aan onderzijde houten vloer 

steen 002d Vloerisolatie: EPS isolatieplaten 100mm aan onderzijde steenachtige vloer 

1b Vloer refl. Folie 002j Vloerisolatie: thermokussen isolatie aan onderzijde houten of steen vloer 

2a Spouwmuur 009b Spouwisolatie: 50mm EPS parels 

2b Voorzetwand 010 Gevelisolatie: 100mm binnenzijde - regelwerk en gipsbeplating behangklaar 

2c Voordeur 020 Isolerende deur: afm.2115*830mm (1,75m2) R=1,45m2.K/W 

3a Hellend dak 005 Dakisolatie: 100mm binnenzijde schuin dak - afwerking met gipsplaten 

3b Plat dak 006a Dakisolatie: PS 100mm op bestaande dakbedekking ballastlaag hergebruiken 

3c Zoldervloer 021b Zolderisolatie: 100 mm – drukvast - plaatmateriaal beloopbaar 

4a Enkel->HR++ 019a Isolatieglas gasgevuld ( U=1,2 ) (i.p.v. enkel glas) 

4b Dubbel-->HR++ 019b Isolatieglas gasgevuld ( U=1,2 ) (i.p.v. standaard isolatieglas) 

5a Vent. Mech 089a Vraaggestuurde ventilatie 

5b Balans HR-WTW 156 Gebalanceerde ventilatie met HR-WTW 

5c Vent. Mech CO2 089b CO2-gestuurde ventilatie 

6 Douche WTW 142a Douche WTW 

7 Micro WKK 116 Van combi Tap VR naar HRE combi 

8x LTV 065 Radiatoren T=35-55 

8a Ecolution 119 Vervangen HR combi door HR ketel met warmtepompboiler 

8c Wp buitenlucht 045b Warmtepomp Bron Lucht 

9 Zonneboiler 133b Zonneboiler standaard (oppervlakte zonnecollector 2,5 m²) 

10 Zonnepanelen 
097b Multikristallijne PV-cellen (oppervlakte 15m2) 

097a Multikristallijne PV-cellen (oppervlakte 6m2) 

    

Tijdens het inprogrammeren van de BV’s is het kostenoverzicht van Arcadis er continue bijgehouden 

zodat zo min mogelijk afstand ontstond tussen kostenberekening en hetgeen dat als BV toegepast en 

doorberekend was. Als bijvoorbeeld bij in de kostenuiteenzetting van RVO staat dat kosten berekend 

worden voor een isolatiedikte van 100 mm, is bij de BV ook 100 mm isolatie toegepast. 

Omdat de kosten aan deze diktes zijn gekoppeld, is isolatie altijd bijgeplaatst: Als al 10 mm aanwezig 

is, wordt dit in de Updater aangepast naar 110 mm. (Terwijl het bouwfysisch gezien in veel gevallen 

aan te raden is om oude isolatie te verwijderen.) Enige uitzondering op deze ‘isolatiebijplaatsregel’ is 

BV 2a spouwmuurisolatie: de uit het protocol voortkomende Rc-waarde wordt vervangen door de 

Rc-waarde voortkomend uit de nieuwe, wel bekende isolatiedikte; 

9.3 Differentiatie kostensoorten  
“De kostenkengetallen zijn per maatregel gedifferentieerd naar woningtype (eengezinswoning versus 

meergezinswoning), naar projectgrootte (enkele woning versus meerdere woningen / projectmatig), 

naar moment van uitvoering (op zichzelf staand versus tijdens natuurlijk moment) en gesplitst in 
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arbeid en materiaal. Dit resulteert in een differentiatie naar 8 kostensets. Daarnaast is per maatregel 

een bandbreedte opgenomen.”  (Arcadis, 2014) 

Voor elke maatregel resulteert dit in 24 verschillende prijzen. Als voorbeeld zijn hieronder de 24 

verschillende prijzen voor BV 2a, spouwmuurisolatie, weergegeven. 

Tabel 4: De 24 verschillende prijzen in euro voor BV 2a, spouwmuurisolatie 

Vervangmoment Projectgrootte Woninggrootte Eensgezins Meergezins 

Op zichzelfstaand Enkele woning Gemidd. 18 10 

Min. 18 11 

Max. 17 9 

Projectmatig Gemidd. 16 9 

Min. 17 9 

Max. 15 8 

Tijdens 
vervangmoment 

Enkele woning Gemidd. 17 8 

Min. 17 9 

Max. 16 8 

Projectmatig Gemidd. 15 7 

Min. 16 8 

Max. 15 7 

     

9.4 Indicatie kosten 
Om een indicatie te geven van de kosten en hoe de verschillende kostensoorten zich tot elkaar 

verhouden, staan in onderstaande tabel de kosten van de BV’s voor de verschillende 

vervangmomenten en projectgroottes voor een gemiddelde eengezinswoning. De eerste tabel zet de 

gebruikte afkortingen uiteen die in de tabel daarna gebruikt zijn.  

Tabel 5: Afkortingen van verschillende kostensoorten, als hulp bij de volgende tabel 

Afkorting Moment maatregel Project grootte 

OzEw Op zichzelfstaand Enkele woning 

OzPm Op zichzelfstaand Projectmatig 

TvEw Tijdens vervangmoment Enkele woning 

TvPm Tijdens vervangmoment Projectmatig 
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Tabel 6: Gemiddelde kosten voor eengezinswoningen van alle enkele BV’s naar verschillende 
momenten (Op zichzelfstaand – Tijdens vervangmoment) en projectgroottes (Eigen woning – 
Projectmatig). 

Updater Kosten overzicht RVO 

Nr Omschrijving Eenh Code OzEw OzPm TvEw TvPm 

1a 
vloer 100 mm hout   m2 002c 33  31  31  30  

vloer 100 mm steen   m2 002d 19  18  18  17  

1b vloer refl. Folie   m2 002j 20  18  18  17  

2a spouwmuur   m2 009b 18  16  17  15  

2b voorzetwand   m2 010 81  74  78  71  

2c voordeur   m2 020 433  373  343  285  

3a hellend dak   m2 005 50  46  44  41  

3b plat dak   m2 006a 144  141  57  54  

3c zoldervloer   m2 021b 34  32  32  31  

4a Enkel->HR++   m2 019a 139  119  58  48  

4b Dubbel-->HR++   m2 019b 142  122  43  37  

5a Vent. Mech woning 089a 2.277  2.236  2.255  2.213  

5b Balans HR-WTW woning 156 3.615  3.474  3.579  3.440  

5c Vent. Mech CO2 woning 089b 4.032  3.904  3.992  3.866  

6 Douche WTW woning 142a 549  497  543  492  

7 Micro WKK woning 116 9.513  9.508  7.677  7.747  

8x LTV woning 065 3.091  2.738  1.102  919  

8a Ecolution woning 119 6.169  5.887  4.214  4.024  

8c Wp buitenlucht woning 045b 14.120  13.565  12.458  11.973  

9 Zonneboiler woning 133b 2.591  2.572  2.566  2.547  

10 Zonnepanelen 
m2 097b 235  226  232  224  

m2 097a 303  290  300  287  

(RVO.nl, 2014) 

9.5  Verwerking kosten 
Verder nog enkele opmerkingen over de verwerking van de kosten. Meer informatie over BV’s en 

aanpassingen aan de woning zijn verwerkt in de bijlage over de Updater of te vinden in de 

verantwoordingsdocumentatie van de kostenkengetallen op RVO.nl. 

 Spouwmuurisolatie kan na uitvoer door de Updater ook 60 of 70mm dik zijn, afhankelijk van 

het bouwjaar. Deze extra dikte is niet verwerkt in de kosten (waar uitgegaan is van 50 mm); 

 U-waarden worden in de Updater berekend conform het protocol en zijn niet afgestemd op 

genoemde U-waarden in het kostenoverzicht (zoals bij 2c voordeur); 

 Indien kosten van een woningtype niet beschikbaar zijn, zijn deze van een ander woningtype 

overgenomen (zoals dat plat dak isolatie niet voor eengezinswoningen in het overzicht 

beschikbaar is. Kosten zijn dan overgenomen van meergezinswoningen); 

 Voor zoldervloer isolatie is uitgegaan van de duurdere variant (beloopbaar) omdat een zolder 

in bestaande bouw doorgaans niet leeg is maar als opslag zal dienen. De BV met niet-

beloopbare isolatie is ongeveer twee keer zo goedkoop. 

 Toekenning op basis van de drie kostensoorten Gemm, min en max gaat op woningtype en 

de hoeveelheid gebruiksoppervlakte die de woning heeft. Voor schil BV’s is nog gekeken of 

de variatie tussen deze drie hoger is dan 0,25. Indien dit het geval is, zijn de kosten 

geïnterpoleerd naar de grootte van het te isoleren oppervlak. Voorbeeld: voor BV 2a 

spouwmuurisolatie (Tabel 4) is de variatie in prijsverschil voor alle projectgroottes en 

renovatiemomenten lager dan 0,25 en zijn de kosten daar gewoon toegekend op basis van 

woningtype en woninggrootte. 
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 Indien BV5a (mech ventilatie tijd gestuurd) is toegepast en in de woning is al mechanische 

ventilatie aanwezig maar deze is niet vraaggestuurd, dan zijn alleen kosten gerekend voor 

het vervangen van het ventilatietoestel; 

 Als BV 5b (centrale balansventilatie HR WTW) toegepast wordt en er is al mechanische 

ventilatie aanwezig, dan worden alleen kosten gerekend voor het aanbrengen van aanvoer 

kanalen, niet voor aan- en afvoer;   

 Als BV 5b (centrale balansventilatie HR WTW) toegepast wordt en er is al centrale 

balansventilatie aanwezig, maar zonder WTW of met standaard WTW, dan worden alleen 

kosten in rekening gebracht voor het aanbrengen van een nieuwe ventilatie unit.  

 Als BV 5c (mechanische ventilatie CO2 gestuurd) toegepast wordt en er is al mechanische 

ventilatie aanwezig, dan worden alleen kosten gerekend voor het aanbrengen van een 

speciale unit met de benodigde CO2-voorzieningen. 

 Enkele BV’s zijn niet in het kostenoverzicht teruggevonden, zoals BV 8a (Ecolution). Op basis 

van een grove schatting en kostenvergelijkingen in het gedetailleerde bestand is 

aangenomen dat de kosten voor deze BV ongeveer overeen zullen komen met de kosten in 

het overzicht met kostencode ‘119’. 

 Als sprake is van combi BV met zowel BV 5a als BV 8a (mechanische ventilatie + Ecolution) en 

er is nog geen mechanische ventilatie aanwezig, dan worden beide investeringen gewoon 

gerekend, behalve de investeringskosten voor het aanbrengen van het mechanische 

ventilatie apparaat.  

 Er is gerekend met rechtstreekse kosten uit het overzicht van RVO. Dit betekent dat GEEN 

BTW is verrekend. Waarschijnlijk compenseert dit enigszins de percentages subsidie die 

per september 2016 op een aantal maatregelen beschikbaar zijn (15% op 

materiaalkosten?). Verder zijn kosten als het honorarium van de installatieadviseur en 

leges voor de benodigde vergunningen niet in de kostenkengetallen opgenomen en dus 

niet meegerekend. 

9.6 Conclusie deelvraag A 
De module Energie, Epoxy, de Updater en de beschikbare investeringskosten maken veel mogelijk 

omtrent het berekenen van verbruiken, besparingen en financiële voordelen. Door de kosten en 

besparingen van doorberekende BespaarVarianten (BV’s) naast elkaar te plaatsen, kunnen 

terugverdientijden berekend worden.  

De vele beschikbare woningtypes en weegfactoren in de module Energie maken de set aan woningen 

representatief voor de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Zo zijn de berekende 

terugverdientijden ook uit te drukken in gemiddelden. Door deze gemiddelde terugverdientijden 

naast de gewenste te plaatsen, kan een eventuele a/w discrepantie inzichtelijk worden. 
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B. Verbruiken volgens 
de norm 

Wat zijn de conform de norm gesimuleerde verbruiken, hoe verhouden deze 

zich tegenover de werkelijke, geregistreerde verbruiken en kunnen deze 

gebruikt worden voor het uitdrukken van de a/w -discrepantie? 

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe volgens de norm NEN7120+NV berekende verbruiken zich 

tegenover de geregistreerde verbruiken verhouden en of deze berekende verbruiken een goed 

uitgangspunt zouden zijn voor het uitdrukken van de a/w-discrepantie. 

10 Werkelijke, geregistreerde verbruiken  
In de module Energie zijn meerdere variabelen van geregistreerde verbruiken beschikbaar. Via het 

CBS zijn in de module Energie van 7 jaren geregistreerde gas- en elektriciteitsverbruiken opgenomen. 

De gasverbruiken zijn gestandaardiseerd, wat betekent dat verbruiksjaren met elkaar vergeleken 

kunnen worden zonder invloed van het weer, dit gaat onder andere met behulp van graaddagen. 

Daarnaast zijn een aantal geïmputeerde variabelen beschikbaar.  

10.1 Graaddagen registratie gelijk met norm 
Met graaddagen kunnen buitentemperaturen van periodes met elkaar vergeleken worden. Als het op 

een dag gemiddeld over de hele dag 10 graden is geweest en de aangehouden stookgrens is 18 

graden, dan worden voor die dag 8 graaddagen gerekend. Door alle graaddagen van een jaar bij 

elkaar op te tellen, wordt het mogelijk om dat jaar met anderen te vergelijken (zoals in Tabel 7 

hieronder).  

Met binnen- en buitentemperaturen zoals gedefinieerd in de NEN7120 telt een verbruiksjaar 3.493,1 

graaddagen. Zeven normjaren tellen zo afgerond 24.452 graaddagen. Het totaal aantal graaddagen 

van de zeven jaren waar in de module gas- en elektragegevens van zijn opgenomen, 2004 tot en met 

2010, komt op 24.441. De gemiddelde buitentemperatuur van de zeven geregistreerde gasjaren 

komt dus vrijwel exact overeen met zeven normjaren, een verwaarloosbaar verschil van 0.04%. 

Indien een lagere stooktemperatuur dan 20 graden wordt aangehouden, zoals doorgaans het geval is 

bij het tellen van graaddagen, komt het verschil op slechts 2,1 % (18 graden) en 4,5% (16 graden), 

wat nog steeds een laag percentage is.  

Dit minimale verschil in graaddagen onderbouwt de mogelijkheid om de geregistreerde verbruiken in 

de module Energie met de theoretische verbruiken te vergelijken.  

Dat de graaddagen voor de jaren 2004 tot en met 2010 op hetzelfde gemiddelde zitten als de 

buitentemperaturen waarmee gerekend wordt in de norm, is ook te zien in Figuur 16 op bladzijde 39. 

10.2 Correctiefactoren op Standaard Jaar Verbruiken 
De 7 verbruiksjaren in de module zijn gestandaardiseerd door het CBS. Door standaardisering kunnen 

verbruiksjaren zonder de invloed van het weer met elkaar vergeleken worden. Deze Standaard Jaar 
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Verbruiken ( SJV’s) kunnen met correctiefactoren terug gecorrigeerd worden naar werkelijke 

verbruiken. (CBS, 2016) In onderstaande tabel is te zien dat de hoogte van de gecorrigeerde 

verbruiken (SJV gecorrigeerd) strookt met de gemiddelde temperaturen van de desbetreffende jaren 

(Graaddagen 20 C en Tgemm;jaar).  

Tabel 7: Vergelijking Standaard Jaar Verbruiken met gecorrigeerde SJV’s en buitentemperatuur 

Jaren:  SJV gas  Corr. factor SJV gecorrigeerd Graaddagen 20 C Tgemm;jaar 

2004  1.807  0,970       1.752    3.562  11,1 

2005  1.798  0,932       1.676    3.432  11,5 

2006  1.777  0,940       1.669    3.297  12,0 

2007  1.722  0,852       1.467    3.216  12,0 

2008  1.689  0,979       1.653    3.461  11,4 

2009  1.661  0,975       1.619    3.478  11,3 

2010  1.653  1,141       1.885    3.996  9,9 

(Ongewogen aantallen) 

10.3 Afname gasverbruik  
In bovenstaande tabel valt op dat het gestandaardiseerde gasverbruik (SJV Gas) in de loop van 7 jaar 

geleidelijk aan daalt. Een logische verklaring kan de sterke toename zijn van de REB en ODE 

(Reguliere Energie Belasting en Opslag Duurzame Energie ). In 2001 en 2004 werd in onderzoek 

namelijk al gevonden dat ophoging van de REB een van de efficiëntste overheidsinstrumenten is in 

het energiebesparingsbeleid (Berkhout et al., 2001) (Joosen et al., 2004). Ook Figuur 15 verderop in 

dit verslag, op bladzijde 38, bevestigd een verband tussen de ingestelde thermostaattemperatuur en 

beschikbare financiële middelen. 

10.4 Vergelijking beschikbare gasvariabelen  
Bij eerdere analyse van de module Energie in 2013, door DGMR, ECN en RIGO, is aangenomen dat 

bovengenoemde daling het gevolg is van een toegenomen graad aan energiebesparende 

maatregelen. Daarom is uitgegaan van het geïmputeerde gasverbruik uit de basismodule 

(moederonderzoek, Tabel 1 op bladzijde 10). Deze variabele is voor ongeveer zevenhonderd van de 

vijfduizend woningen gelijk aan het laatst geregistreerde jaar, Gas SJV 2010. Dit gasverbruiksjaar 

werd aangenomen als het meest actuele, betrouwbare gasverbruik dat in de module Energie 

beschikbaar was. (Nijland, 2016) 

 Tabel 8: Verschillende benaderingen voor bepalen werkelijke gasverbruiken. 

Type gasverbruik Gemiddeld Gewogen Gem. Stand. afwijking 
 Basis (registratie + warmte geïmputeerd) 1.621 1.624 797 

 SJV 2010 1.653 1.482 805 
 SJV 2010 Gecorrigeerd 1.885 1.691 918 
 SJV 2004 t/m 2010 1.712 1.573 791 
 SJV 2004 t/m 2010 i.c.m. Basis 1.692 1.697 795 
 SJV 2004 t/m 2010 Gecorrigeerd 1.664 1.529 768 
 SJV 2004 t/m 2010 Gecorrigeerd i.c.m. Basis1, 2 1.647 1.653 772 
 1Indien verder werkelijke gasverbruiken zijn genoemd, wordt verwezen naar SJV 2004 t/m 

2010 Gecorrigeerd i.c.m. Basis.  
2Mits de waarde uit de Basis module is overgenomen, is hier overigens niet de correctiefactor op 
toegepast van SJV 2010 (1,141, Tabel 7).  
 

 

Het zou voor de hand liggen om bij dit onderzoek dezelfde geregistreerde gasverbruiken te gebruiken 

als bij eerdere analyse van de module, ware het niet dat de buitentemperaturen, met de inmiddels 
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vernieuwde norm, over het gemiddelde vrijwel exact overeenkomen met de geregistreerde gasjaren. 

Daarom is aangenomen dat het beter is om uit te gaan van de geregistreerde, gecorrigeerde 

gasverbruiken en indien geen geregistreerde verbruiken van een woning beschikbaar zijn uit te gaan 

van de geïmputeerde variabele uit de module.  

10.5 Elektra gegevens onbruikbaar 
Het theoretische elektriciteitsverbruik, ook voortkomend uit rekenmethode NEN7120+NV, wordt 

mogelijk net als het gasverbruik (veel) te hoog ingeschat. Dit theoretische verbruik komt onder 

andere voort uit het (hulpverbruik van verwarmings- en warm tapwater-) installaties, verlichting en 

zomerkoeling (hoger bij beter geïsoleerde woningen). Het gewogen gemiddelde berekende elektra 

verbruik ligt rond de 1.860 kWh, exclusief zomercomfort komt dit op ongeveer 1.590 kWh/jaar.  

In de module zijn ook 7 jaren van geregistreerd elektriciteitsverbruik opgenomen. Het over alle jaren 

gewogen gemiddelde ligt op 3.225 kWh. Het berekende verbruik is dus maar liefst de helft van het 

geregistreerde verbruik, terwijl bij het berekende verbruik vrijwel geen consumptief is opgenomen, 

alleen verlichting en zomercomfort. Deze hoge, berekende verbruiken kunnen de terugverdientijden 

aanzienlijk verkorten, mits besparing op elektriciteit wordt meegenomen.  

Bij dit onderzoek zijn verder geen vergelijkingen gemaakt tussen de theoretische en geregistreerde 

elektriciteitsverbruiken, voornamelijk omdat de verbruiken veel sterker samenhangen met het 

consumptief gedrag dan met de energetische staat van de woning.  

11 Berekende, theoretische verbruiken NEN 7120+NV 

11.1 Eerste bevindingen 
Na een aantal maanden werken aan de Updater, kon de eerste batch met Epoxy doorgerekend 

worden. Hier kwamen gemiddelde theoretische gasverbruiken uit van net boven de 3.150 kuub gas, 

per woning per jaar. Lang niet alle variabelen waren tegen die tijd fatsoenlijk verwerkt, wel was al 

duidelijk dat de invloed van deze nog te verwerken variabelen slechts een beperkte invloed kon 

hebben. 

Het lag gezien vroegere discrepanties met andere berekeningsmethodes (oude ISSO 82.1) en het feit 

dat bij deze, vernieuwde norm met een veel hogere setpoint wordt gerekend wel in de lijn van 

verwachtingen, maar een factor TWEE over het gehele gewogen gemiddelde was onverwacht. 

Daarmee was het duidelijk dat de norm bijgesteld diende te worden, voor eventuele uitspraken te 

doen over terugverdientijden en a/w-discrepanties. 

11.2 Uiteindelijke berekeningen 
De uiteindelijk berekende verbruiken kwamen een stuk lager uit, maar nog steeds ver boven de 

geregistreerde verbruiken: 

Indien de gasverbruiken van alle woningen in de module Energie doorgerekend worden geheel 

conform de huidig geldende norm voor het berekenen van energieprestaties van bestaande bouw 

de NEN 7120+NV, komt het gewogen gemiddelde theoretisch gasverbruik op 2.727 m3 gas per jaar 

per woning.  

In onderstaande tabel zijn deze gewogen gemiddelden theoretische verbruiken weergegeven naast 

de werkelijke, per energielabel. De vierde kolom (factor) geeft de verhouding weer tussen de 

theoretische en de werkelijke verbruiken. 
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Tabel 9: Gewogen gemiddelde theoretische en werkelijke gasverbruiken van alle woningen 
in de module Energie per energielabel: volgens de NEN7120+NV verbruikt een Nederlandse 
bestaande woning gemiddeld per jaar 2.727 m3 gas. 

Energielabel 
cf norm 

Berekend gasverbruik 
cf NEN7120+NV in m3 

Werkelijk, geregistreerd 
gasverbruik in m3 

Factor 
Theo/Werk 

Som weging 
woningen  

A, A+ of A++ 1.325 1.262  0,95  486.340  

B 1.413 1.785  1,26  701.799  

C 1.549 2.199  1,42  2.017.217  

D 1.747 2.724  1,56  1.351.068  

E 1.721 3.131  1,82  1.068.148  

F 1.851 3.587  1,94  721.667  

G 1.899 4.480  2,36  794.518  

     

11.3 Filter Nader Voorschrift 
Een noot bij dit onderzoek is dat op energieprestatieberekeningen voor bestaande bouw het Nader 

Voorschrift (NV) wordt toegepast. Aanleiding hiertoe is dat vanaf de introductie van het energielabel 

bestaande woningbouw (circa 2008) een verschillend energieprestatie-rekenmodel bestond voor 

nieuwe versus bestaande woningbouw. Het rekenmodel voor bestaande bouw is mede op verzoek 

van de Tweede Kamer verder afgestemd op en geïntegreerd met dat voor nieuwbouw: de NEN 7120. 

Het Nader Voorschrift omschrijft deze aanpassing van de NEN 7120 voor bestaande woningbouw. De 

afstand in de uitkomsten tussen bestaande bouw en nieuwbouw is hierdoor verder verkleind, 

conform de wens van de Tweede Kamer. (Bakker, 2016) 

11.4 “Conform de norm” 
Het woord ‘norm’ verwijst verder in dit verslag altijd naar de NEN7120+NV, zonder verdere 

aangepaste rekenmethodes. ‘Cf norm’ (of alleen ‘Norm’) in grafieken of tabellen betekent dus dat de 

energieprestaties gewoon zijn berekend volgens (conform) de huidig geldende norm voor het 

berekenen van energieprestaties voor bestaande woningbouw, de Nederlandse Norm 7120 + Nader 

Voorschrift, de NEN7120+NV.  

11.5 Conclusie Deelvraag C 
De beschikbare geregistreerde gasvariabelen in de module Energie bleken wel degelijk bruikbaar te 

zijn om deze met theoretische, berekende verbruiken te vergelijken omdat:   

 de buitentemperaturen in de NEN7120 vrijwel identiek zijn aan de buitentemperaturen van 

de geregistreerde jaren; 

 de SJV’s terug gecorrigeerd kunnen worden naar werkelijke geregistreerde verbruiken en 

 ongeregistreerde gasjaren vervangen kunnen worden door de geïmputeerde waarden uit de 

basismodule. 

Echter, het conform de NEN7120+NV berekend gewogen gemiddeld gasverbruik van 2.727 m3 per 

jaar en het over 7 jaren gewogen gemiddeld werkelijk gasverbruik van 1.653 m3 per jaar liggen te ver 

uit elkaar om de rekenmethodiek op deze manier te gebruiken voor het berekenen van besparingen 

door energetische maatregelen.  

De theoretische verbruiken zijn daarom niet voldoende geschikt bevonden om de a/w-discrepantie 

mee uit te drukken en daarmee antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit 

afstudeeronderzoek. 



29 
 

C. Afstemmen van de 
rekenmethodiek 

Kunnen indicatoren in de theoretische berekening realistischer afgestemd 

worden zodat de theoretische verbruiken dichter bij de werkelijkheid en zijn 

verbruiken komt te staan? 

In vorige hoofdstukken zijn de a/w-definities uiteengezet en is aangetoond waarom de 

berekeningsmethodiek aangepast dient te worden. In dit hoofdstuk worden kort de alternatieve 

berekeningsmethodes besproken. 

12 Bijgestelde indicatoren 
Andere definitie a/w-discrepantie 

Indien bij deze deelvraag wordt gesproken over discrepanties of afstand, wordt daarmee bedoelt de 

afstand tussen (voorgeschreven aannames in) de norm en de situatie zoals die zich in de praktijk zal 

voordoen. 

Definitie indicator 

Indien verder in dit verslag wordt gesproken over een bijgestelde indicator, wordt daarmee bedoelt 

een aanpassing aan de rekenmethode, deNEN7120+NV. 

Gedurende het verwerken van de WoON data in de Updater zijn verschillende onderdelen 

opgevallen waar mogelijk sprake is van een discrepantie. Voor twee van deze onderdelen zijn 

alternatieve protocollen opgesteld, welke vervolgens uitvoerig gevalideerd en geverifieerd zijn. 

Voor de volgende indicatoren zijn alternatieve methodes opgesteld: 

 de benadering voor het vaststellen van de infiltratieverliezen (qv10) 

 de benadering voor het vaststellen van de warm tapwaterbehoefte. 

In het instellingenmenu van de Updater is het mogelijk deze alternatieve methodes te selecteren. 

Uitvoervarianten van de Updater worden in Epoxy dan bijvoorbeeld berekend met een andere 

tapwaterbehoefte dan de norm voorschrijft. Voor beide indicatoren zijn verschillende methodes 

opgesteld. In de volgende hoofdstukken worden deze apart besproken en enkele grafieken uit de 

bijlages getoond.  

Een derde belangrijke indicator, en waarschijnlijk degene met de grootste negatieve invloed, is de 

setpointtemperatuur.  

Verder zijn BV’s berekend met een alternatief klimaatjaar, op basis van het steeds dalende aantal 

graaddagen.  
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De letter ‘m’ (van methode) is gebruikt om aan te geven dat het om een eventueel aan te passen 

indicator gaat. mVent geeft bijvoorbeeld aan dat de indicator betrekking heeft op de onbedoelde 

ventilatie van de woning, ofwel de infiltratieverliezen.1   

13 mVent: Inperken forfaitaire infiltratieverliezen  
De qv10 waarde bepaalt in de berekening hoeveel warmte er via kieren en naden uit de woning 

ontsnapt. Bijlage 1 gaat hier uitvoerig op in. De belangrijkste stukken zijn uit deze bijlage gekopieerd 

en hieronder geplakt. 

13.1 Inleiding  
De volgende methodes zijn voor alle woningen in de module berekend.  

Tabel 10: Overzicht alternatieve methodes bepalen qv10 

Afkorting methode  Omschrijving 

QvProt qv10 geheel conform protocol (NEN 8088-1:C2)  

QvS000 qv10 bepaald conform protocol met uitzondering van gewogen 
gemiddelde bouwjaarcorrectiefactor fjaar (zonder correctie kierdichting). 

QvS070 Zelfde als methode QvS000, echter indien kierdichting aanwezig dan 
fjaar;kozijn = 0,70.  

QvS100 Zelfde als methode QvS000, echter indien kierdichting aanwezig dan 
fjaar;kozijn;maximum = 1,00. 

QvS130 Zelfde als methode QvS000, echter indien kierdichting aanwezig dan 
fjaar;kozijn;maximum = 1,30. 

QvVent qv10 waarden alleen afhankelijk van ventilatiesysteem: 0,63 voor 
balansventilatie en 1,20 voor woningen met andere ventilatiesystemen. 

 

13.2 Samenvatting en conclusie Bijlage 1 

13.3 Methode 
In bijlage 1 is bekeken of de veiligheidsmarge van de norm voor infiltratieverliezen is in te perken 

zodat de later te berekenen gasverbruiken dichter bij de werkelijkheid en zijn verbruiken komen. 

Daarvoor zijn vijf alternatieve methodes opgesteld die de infiltratiewaarde qv10 op verschillende 

manieren benadert. Vervolgens  is voor elke woning in de module de qv10 bepaald volgens die zes 

methodes.  

Om te kunnen nagaan of deze alternatieve qv10 waarden dichter bij de werkelijkheid ligt dan de qv10 

volgens de norm, zijn de bepaalde waarden vergeleken met gemeten waarden. Metingen van qv10, 

blowerdoortesten, worden niet vaak uitgevoerd. De kwantiteit in de referenties is daarmee ook 

beperkt. Ondanks dat lijkt voldoende vergelijkingsmateriaal gevonden om uitspraken te kunnen doen 

over een methode die meer aansluit bij de werkelijkheid. Met name referentie 2, de database van 

TNO met blowerdoortestmetingen, biedt de meest passende vergelijkingswaarden. 

                                                           
1 Het begrip indicator als woord staat voor het aangeven van afwijkingen onder waarden. Indien een indicator 
van een afgesproken norm afwijkt, is bijsturing mogelijk. De definitie indicator staat dus niet voor een methode 
of aanpassing daarvan, slechts als ‘inschatter’ of ‘aangever’ van de methode. In teksten hieronder is het begrip 
indicator echter wel vermengd met het woord ‘methode’. Doorgaans wordt dus met indicator bedoelt: een 
alternatieve (berekenings-)methode. 
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13.4 Verwachtingen 
De verwachting was dat de methode met de gewogen gemiddelde bouwjaarcorrectiefactor, QS000, 

de infiltratiewaarden dichter bij de werkelijkheid zou brengen. Een aanvulling op deze methode met 

kierdichting (S130, S100 en S070) zou de afstand tussen theoretisch en werkelijk nog verder 

verkleinen. Van de laatste methode, QvVent,  waren de minste verwachtingen – al was deze 

methode ook meer in geprogrammeerd om als optioneel uitgangspunt te dienen voor het 

doorvoeren van BespaarVarianten met gecombineerde maatregelen. 

 

Figuur 10: Vergelijking qv10 database TNO versus forfaitaire bepaalde qv10 volgens verschillende 
methodes voor eengezinswoningen als functie van bouwjaar. 

13.5 Uitkomst vergelijking 
Op basis van verder gevonden resultaten, weergegeven in de grafieken en vergelijkingen hierboven, 

lijkt de beste vergelijking gemaakt te kunnen worden aan de hand van de verkregen grafieken van 

TNO, waarin gemeten Qv10-waarden van 1940 tot afgelopen jaar zijn weergegeven (Figuur 10). 

Het is geen verassing dat de methodes S000 tot en met S070 voor de eerste bouwjaarklassen ver 

onder de gemeten waarden vallen en na ongeveer 1990 ver erboven. Het uitgangspunt van deze 

methodes is dat woningen die energetisch verbeterd zijn, ten opzichte van de staat van de woning bij 

oplevering, ook kierdichter zijn geworden. Dat de woningen kierdichter zijn (volgens methode S000-

S070) dan gemeten bij oplevering van de woningen (TNO database) sluit dus aan op deze theorie. 

Verder is de ommekeer rond 1990  te verklaren met het feit dat de alternatieve methodes dan steeds 

meer de bouwjaarcorrectiefactoren aannemen uit het protocol.  

13.6 Conclusie mVent 
Op basis van de grafieken in dit figuur kan vastgesteld worden dat de ‘veiligheidsmarge’ van de NEN 

nog vrij ver boven de gemeten waarden van (toenmalige) nieuwbouwwoningen zit. Daarnaast is geen 

reden gevonden om niet aan te nemen dat kierdichtheid van woningen met de energetische staat 

van de desbetreffende bestaande woningen is meegegroeid, waar verder dan ook van uit wordt 

gegaan. Daarmee lijkt het verder voor de hand te liggen om uit te gaan van een van de alternatieve 

methodes, alhoewel het onduidelijk is welke.  
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Het meenemen van kierdichting, zoals bij de methodes S130, S100 en S070, lijkt een logische keuze, 

maar de figuren laten zien dat deze benaderingen nog veel lager uitvallen. Kozijnen worden in de 

alternatieve methode S000 al beoordeeld op het glastype. Een bovengrens, indien tochtwering van 

draaiende delen is opgenomen, is daarmee wellicht dubbelop. Er is op het gebied van ‘gemeten 

luchtdichtheid van bestaande woningen indien kierdichting wel of niet aanwezig is’ echter 

onvoldoende referentie materiaal gevonden om deze Qv10 waarden te kunnen valideren. 

Hetzelfde geldt voor de eerste alternatieve methode, S000: ook voor deze methode zijn de gevonden 

referenties beperkt. Ondanks dit wordt verder aangenomen dat er wel voldoende referentie is 

gevonden om een grove schatting  te kunnen maken. Daarbij wordt voor de rest van het onderzoek 

aangenomen dat door te rekenen met infiltratieverliezen bepaald door middel van de methode S000 

de theoretische verbruiken het dichtste bij de werkelijke verbruiken komen. 

14 mTap: Uitgangspunten warm tapwaterbehoefte 

14.1 Inleiding Bijlage 2 Tapwater 
In bijlage 2 is uitgebreid gekeken of de theoretische warmtapwater behoefte, bepaald volgens de 

NEN 7120, beter kan aansluiten op de werkelijke behoefte. Aanleiding hiervoor is dat er later in dit 

onderzoek bespaarvarianten worden doorgerekend die sterk afhankelijk zullen zijn van deze warm 

tapwater behoefte en dat de norm uitgaat van een behoefte die slechts is gebaseerd op het 

gebruiksoppervlakte van de woning. 

Om tot een warm  tapwater behoefte te komen die beter aansluit bij de werkelijke tapwater 

behoefte van de woning (en zijn bewoners) zijn de volgende drie benaderingen, om tot een netto 

tapwaterbehoefte Q_(W;nd )te komen, met elkaar vergeleken.  

Tabel 11: Overzicht alternatieve methodes voor bepalen warm tapwaterbehoefte. 

 Methode  Omschrijving 

1. QtNEN Geheel conform NEN 7120, aantal bewoners op basis van gebruiksoppervlakte 

2. QtNEN-EQ Gedeeltelijk conform NEN 7120, aantal bewoners volgens EnQuête  

3. QtEQ Netto behoefte op basis van bewoners en bewonersgedrag uit EnQuête  
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Er leek een vrij duidelijke correlatie tussen het aantal doucheminuten en enkele welvaartindicatoren. 

Onder andere op basis daarvan zijn CW-klassen ingeschat. 

 

Figuur 12: Qt-methodes, douchegedrag, douchecapaciteit als functie van ingeschatte CW-klassen. 

 
Enkele grafieken uit de bijlagen. Zie voor toelichting bijlage. 
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Figuur 13: Waterverbruik per douchebeurt, exclusief storende douchewaarden. Gemeten tapwater 
behoeftes conform TNS NIPO tegenover uitkomsten van het Tapmodel (WoON PP en WoON HH) 

Gefilterde respons in bovenstaand figuur houdt in dat geënquêteerden die een “makkelijke tijd” 

hadden ingevuld (5, 10 of 15 minuten) niet zijn weergegeven. 

14.2 Conclusie mTap 
Het is duidelijk dat de methode volgens de norm NEN 7120, QtNEN, het verst van de werkelijkheid 

staat. Vanuit de logica dat methode QtEQ afgestemd zou moeten zijn op de hoeveelheid dat men ook 

daadwerkelijk doucht, is een Tapmodel opgesteld. Aan de hand van dit Excel-bestand wordt onder 

andere aan de hand van het tapgedrag van de bewoner een CW-klasse bepaald. 
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Het lijkt het voor de hand te liggen dat QtEQ de beste benadering zal zijn. Dit komt echter niet 

duidelijk naar voren in grafieken waarin de methodes met elkaar worden vergeleken (anders dan dat 

de verschillen tussen de methodes duidelijk naar voren komen natuurlijk). 

Methode QtEQ is vrij sterk gevalideerd door deze naast daadwerkelijk gemeten, kwantitatieve data 

van TNS NIPO uit 2010 te leggen. De uitkomsten uit het Tapmodel kwamen zowel sterk overeen met 

de kwantitatieve data als de waarden die weergegeven stonden in de (meest recente) rapportage 

van TNS NIPO.2  

Er is meer onderzoek nodig naar het verband tussen welvaart, douchecapaciteit en doucheduur. Bij 

dit onderzoek leek welvaart sterk gerelateerd aan het aantal doucheminuten. Daarbij is aangenomen 

dat als men kort onder de douche staat, de douche in die korte tijd ook voldoende water levert.  

Uiteindelijk kan niet een bepaalde methode als beste worden aangewezen – voornamelijk door de 

storing in de data van module Energie die in hoofdstuk 5.4 (in bijlage) naar voren kwam. Later door 

te rekenen bespaarvarianten, die betrekking hebben op het tapwaterverbruik, zullen daarom met 

verschillende methodes berekend moeten worden.  

15 mTemp: Setpointtemperatuur 

15.1 Begrippen setpoint- en thermostaattemperatuur 
De setpoint(temperatuur) is niet hetzelfde als de thermostaattemperatuur. De 

setpoint(temperatuur) is de gemiddelde binnentemperatuur over de gehele woning. De 

thermostaattemperatuur is de door de bewoner ingestelde temperatuur en heeft doorgaans alleen 

betrekking op de woonkamer of enkele andere leefruimtes.  

De setpoint is een belangrijke parameter in de verbruiksberekening. Hoe hoger deze ingesteld staat, 

des te hoger valt het verbruik uit.  

15.2 Uitgangspunten norm versus werkelijkheid 
In de norm staat de binnentemperatuur standaard op 20 graden. Het idee achter het 20 graden-

uitgangspunt is dat wij ons bij deze temperatuur het meest comfortabel voelen, waar deze eigenlijk 

nog hoger zou moeten zijn volgens de theorie van Fanger. De norm gaat hier dus in feite uit van de 

thermostaattemperatuur. 

15.3 Nivellering 
Deze thermostaat temperatuur wordt in de berekening bijgesteld naar mate van transmissieverliezen 

via de gevel. Dit betekent dat als een woning slecht geïsoleerd is, er rekening gehouden wordt met 

een dagelijkse termijn van 10 uur waarbij de setpoint langzaamaan daalt en de transmissieverliezen 

afnemen.  De setpoint daalt hier in de berekening tot rond de 18 graden. 

15.4 Werkelijke setpoint 
TNO presenteerde op het WoON congres 2016 de setpointtemperaturen van bestaande woningen 

met label A tot en met G, berekend met een speciaal daarvoor ontwikkeld gebruikersmodel.  Hieruit 

komt duidelijk naar voren dat de setpoint voor deze bestaande woningen veel lager ligt dan 18 

graden, zelfs voor woningen met een hoger energielabel (zie figuur hieronder).  

                                                           
2 TNS NIPO doet elke 3 jaar in opdracht van VEWIN uitvoerig onderzoek naar het watergebruik in huishoudens.  
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TNO benadrukt naderhand dat nieuwbouwwoningen en beter (A+/Passiefhuis/nZEB/BENG) buiten de 

studie vielen en dat tools die voor die woningen rekenen met veel hogere waarden dan 18oC 

voorspellen weldegelijk goed de werkelijke energiegebruiken. 

 

Figuur 14: Gemiddelde setpointtemperaturen naar energielabel volgens het gedragsmodel van 
TNO en VABI (Bron: WoON congres 2016, TNO) en indicatieve setpoint volgens NEN7120 

 
Ook uit eerdere onderzoeken is ook al gebleken dat een gemiddelde setpoint van rond de 16 graden 

een veel correcter uitgangspunt zou zijn. (Bovenlander, 2010) Opvallend is overigens dat de invloed 

van bewonersgedrag op deze verbruiksverschillen zeer beperkt is, slechts 3 à 12 % voor verwarming. 

(Santin, Itard, 2010) De drie hierboven genoemde onderzoeksuitkomsten zijn berekend met de 

voorgaande rekenmethodiek ISSO 82.1. 

De conclusie blijft echter hetzelfde gezien duidelijk aantoonbaar is dat de setpoint bij 

bestaande/minder goed geïsoleerde woningen veel lager ligt dan de gestelde 18 tot 20 graden in de 

huidige norm.  

15.5 Aanpassing indicator setpoint 
In de volgende hoofdstukken zal dan ook blijken dat de formule voor nivellering fors bijgesteld dient 

te worden. Daar is bij dit onderzoek geen ruimte voor geweest.  

In plaats daarvan zijn setpointtemperaturen in drie verschillen manieren in het menu van de Updater 

te selecteren: 16, 18 en 20 graden. In volgende hoofdstukken zal ook blijken dat rekenen met een 

setpoint van 16 graden de berekende verbruiken het dichtst bij de werkelijke brengt.3  

                                                           
3 Na het sturen van een conceptversie van dit verslag heeft DGMR nogmaals aangegeven dat de gewogen 
gemiddelde gefitte setpoint (op basis van de geregistreerde gasverbruiken bij vorige doorrekening module) op 
16,45 graden uitkwam. Daarmee was 16,5 graden (of 16,45) wellicht een beter uitgangspunt geweest om BV’s 
mee door te rekenen. 
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15.6 Dagen thuis: Dag 
In de enquête hebben bewoners voor verschillende dagdelen aangegeven op hoeveel doordeweekse 

dagen er die dagdelen iemand thuis is. Een "4" ingevuld bij "tussen 6:00 en 9:00uur" betekent dat er 

op 4 doordeweekse dagen minstens 1 persoon thuis is (en dat er op 1 doordeweekse dag dat dagdeel 

niemand thuis is). Indien er bij alle dagdelen altijd maar maximaal 2 of 3 staat ingevuld, betekent dat 

dus waarschijnlijk dat er op meerdere dagen van de week niemand thuis is.   

Door het "Aantal dagen temperatuur laag" in te vullen, wordt een correctiefactor voor verwarming 

toegepast. Bij een invoer van "3 dagen verlaagde temperatuur" gaat Epoxy ervan uit dat de 

verwarming 3 aaneensluitende dagen uitgeschakeld is.  

Alhoewel het maximum aantal verlaagde dagen op 3 staat in de Updater (ongeacht wat is ingevuld in 

de enquête), is dit een nog niet voldoende geteste methode. De vraag is (en blijft) in hoe verre deze 

aanwezigheidsfactor de berekende verbruiken bij de werkelijke verbruiken brengt. 

15.7 Lage setpoint: Bin 
In de enquête hebben bewoners voor verschillende dagdelen ingevuld wat de gemiddelde 

temperatuurinstelling is op een normale doordeweekse dag in het stookseizoen als er iemand thuis 

is. Bijvoorbeeld: 20 graden tussen 6:00 en 9:00uur, 15 graden tussen 9:00 en 12:00uur, 21 graden 

tussen 12:00 en 15:00uur en 20 graden voor de overige tijdsbestekken. De hoogst ingevulde waarde 

is in dit geval 21 graden.  

Gemiddeld ligt die hoogste waarde op 20.2 graden, waar de norm uitgaat van een 

binnentemperatuur van 20 graden. Voor een deel van de respondenten ligt de hoogst ingevulde 

waarde van bewoners meerdere graden onder de 20. Het gasverbruik is voor deze woningen 

gemiddeld lager en de Energie Index (EI) is gemiddeld hoger. Dat betekent dat de woningen wel 

minder verbruiken (minder gas), maar ook in energetisch slechtere woningen wonen (hogere EI). 

In de norm is de hoeveelheid nivellering (daling van binnentemperatuur) afgesteld op de 

energetische staat van de woning. Daarnaast houdt deze grens alleen een grens voor het minimum 

aan, terwijl bewoners er ook geregeld boven zitten. Deze methode gaat zo maar een kant op en is 

dus niet helemaal waterdicht. Het minimum ligt op 15 graden en het maximale verschil op 4 graden: 

indien een van deze grenzen wordt overschreden wordt de in het Updater menu ingestelde 

temperatuur aangehouden (of gewoon 20 graden indien geen temperatuur in ingesteld). Net als de 

methode ‘Dag’ (hoofdstuk hiervoor) is deze methode niet uitvoerig getest. Wel is gekeken naar de 

hoeveelheid bewoners die waarvan de berekening wordt beïnvloedt. Het effect van beide op de 

gemiddelde theoretische verbruiksvermindering blijkt echter minimaal.  

In het figuur hieronder is de gemiddelde thermostaatinstelling (anders dan setpoint!) uitgedrukt 

tegenover enkele welvaartsindicatoren. Daaruit blijkt dat, ook al is het voor een laag percentage 

woningen (zie weging) dat er wel degelijk een groep bewoners is die de thermostaat erg laag 

houden. Het lijkt erop dat dit verband houdt met het inkomen.  
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Figuur 15: Thermostaatinstelling bewoners naar inkomen, WOZ, EI (conform oude ISSO 82.1) en 
gasverbruik. 

15.8 Conclusie mTemp 
Op basis van enkele andere onderzoeken en een eigen blik naar de WoON data omtrent de 

binnentemperatuur, kan met voldoende onderbouwing gesteld worden dat de standaard 

setpointtemperatuur volgens de norm (20 graden) veel te hoog is, wat waarschijnlijk de eerste 

oorzaak is voor de grote discrepantie tussen het berekend en het werkelijk verbruik.  

Om in dezelfde termen van indicatoren te spreken zijn aan de setpoints de namen Ts160 (16 graden), 

Ts180 en Ts200 toegekend. Indien in het menu geen verandering heeft plaatsgevonden aan de 

setpoint heet de methode Ts200 ook wel Norm, gezien er dan volgens de standaard wordt gerekend.  

Verder zijn er twee kleine zijpaden voor het aantal dagen dat er mogelijk niemand thuis is en een 

minimum voor de ingestelde thermostaat temperatuur. Deze sub methodes heten Dag (dagen thuis) 

en Bin (binnentemperatuur instelling) en kunnen alleen als aanvulling aangevinkt worden. De namen 

worden daarom gecombineerd. Een voorbeeld van een uitvoer met setpoint van 16 graden + Dag en 

Bin heet in onderstaande figuren dus Ts160DagBin. DagBin is in een aantal figuren afgekort als DB. 
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16 mJaar: Toekomstig klimaatjaar 
In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal graaddagen de afgelopen decennia is 

gedaald. De verwachting is dan ook niet onrealistisch dat het de komende jaren nog warmer wordt. 

Op basis van onderstaand grafiek is ingeschat dat het jaar 2006 een realistischer gemiddelde kan 

geven voor een toekomstig gemiddelde buitentemperatuur. Zoals eerder vermeld staat de norm 

standaard ingesteld op het gemiddelde van 2004 tot en met 2010. Zie ook Tabel 7 voor preciezere 

verschillen.  

 

Figuur 16: Verschillen in graaddagen volgens verschillende stookgrenzen. De constante NEN lijnen 
geven het aantal graaddagen aan indien volgens een andere setpoint wordt gerekend. (Bron: 
KNMI) 

16.1 Conclusie deelvraag C  
Geconcludeerd kan worden dat er in de huidige rekenmethodiek zeker ruimte is voor een berekening 

die dichter bij de werkelijkheid staat. Voor dit onderzoek zijn een aantal methodes aangenomen die 

de berekening dichter bij de werkelijkheid en zijn verbruiken zou moeten brengen. 
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D. Validatie 
aangepaste 
rekenmethodes 

Wat zijn de gesimuleerde verbruiken volgens de aangepaste methode, hoe 

verhouden deze zich tot de geregistreerde verbruiken en voorgaande 

berekeningen en kan de aangepaste simulatiemethode voldoende 

gevalideerd worden om gebruikt te worden voor het uitdrukken van de a/w -

discrepantie? 

In het vorige hoofdstuk zijn de methodes kort omschrijven waar de berekening op is aangepast. In 

dit hoofdstuk worden berekeningsuitkomsten met elkaar vergeleken. Wat is het effect van de 

aanpassingen op de berekende verbruiken? 

17  Overzicht berekende methodes 
In de tabel hieronder is te zien dat niet alle BV’s met alle combinaties van berekeningsmethodes zijn 

uitgevoerd. De enkele BV’s zijn uitgevoerd met setpointtemperaturen van 16, 18 en 20 graden in 

combinatie met DagBin, QS000 (mVent: infiltratie met aangepaste bouwjaarcorrectiefactor) en QtEQ 

(mTap: tapbehoefte aan de hand van enquête). De hele reeks voor enkele BV’s is ook uitgevoerd met 

een toekomstig klimaatjaar, mJaar: j2006.  

Combi BV’s zijn niet met mJaar: j2006 en mTemp: DagBin doorgerekend omdat na doorvoer van de 

enkele BV’s, welke als eerste zijn uitgevoerd, de a/w-discrepantie wel erg groot leek. Om deze 

‘tegemoet te komen’ (terugverdientijden te verlagen) zijn combi BV’s alleen doorgevoerd met 

mTemp: Ts160, Ts180 en Ts200 (zonder DagBin). Overige redenering kan zijn dat DagBin te specifiek 

op de bewoner is gericht. 

Voor dit verslag zijn met Epoxy 671.654 woningen en bespaarvarianten van woningen doorgerekend. 

De berekeningen voor benodigde gevoeligheidsanalyses en dergelijke zijn hier niet bij opgeteld (2 

keer zoveel?). Dit zijn dus slechts de aantallen die voor validatie en uitdrukking van de a/w-

discrepantie gebruikt zijn. 
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Tabel 12: Aantal doorberekende woningen en bespaarvarianten ingedeeld naar methode. 

Combinatie methodes Toegepaste Bespaar Varianten 

 mTemp mJaar mTap mVent Geen BV Enkele BV Combi BV’s 

Norm Norm Norm Norm 4.790 44.597 43.430 

      QS000 4.790 
        QS130 4.790 
        QS070 4.790 
        QVent 4.790 
      QtNENEQ Norm 4.790 
      QtEQ Norm 4.790 
        QS000 4.790 
 

46.135 

  j2006 Norm Norm 4.790 44.597 
 Ts200Dag Norm Norm Norm 4.790 

  Ts200Bin Norm Norm Norm 4.790 
  Ts200DagBin Norm Norm Norm 4.790 
      QtEQ QS000 4.790 44.645 

   j2006 QtEQ QS000 4.790 44.645 
 Ts180 Norm Norm Norm 4.790 

      QtEQ QS000 4.790 
 

46.135 

Ts180DagBin Norm QtEQ QS000 4.787 44.649 
   j2006 QtEQ QS000 4.790 44.649 
 Ts160 Norm Norm Norm 4.790 

      QtEQ QS000 4.790 
 

46.135 

Ts160DagBin Norm Norm Norm 4.790 
        QS000 4.790 6.500 

     QtNENEQ QS000 4.790 6.500 
     QtEQ QS000 4.790 44.645 
   j2006 QtEQ QS000 4.790 44.645 
 Totaal aantal Epoxy berekeningen: 119.747 370.072 181.835 

18 Effect individuele indicatoren  
In onderstaande figuur is de vermindering in gasverbruik door berekening met aangepaste 

indicatoren uitgedrukt ten opzichte van de gasverbruiken berekent geheel conform de norm. 

18.1 Effect mTap: aangepaste tapwaterbehoefte 
Het effect van QtEQ ten opzichte van QtNENEQ bij mTap is enigszins opvallend omdat bij het 

schrijven van de bijlage over tapwater niet is opgevallen dat verbruik lager uitvalt indien het 

tapwater op basis van de enquête wordt bepaalt (QtEQ). Geconcludeerd is daarbij dat eventuele 

bespaarvarianten berekend dienen te worden volgens alle drie de methodes (Norm, QtNENEQ en 

QtEQ). Echter is wel evident dat de tapwaterbehoefte conform het Tapmodel (QtEQ) veel beter 

aansluit op de werkelijkheid omdat deze afgestemd is op de bewoner en het gedrag – in tegenstelling 

tot de norm, waar de grootte van de woning het aantal bewoners bepaalt.  

18.2  Effect j2006: klimaatjaar 
Het effect door gebruik van een ander, iets warmer klimaatjaar heeft beperkt effect. De bedoeling 

van deze methode was om terugverdientijden van toekomstige jaren (10+) mee door te rekenen met 

de gedachte dat de besparing in toekomstige jaren een andere vorm zal hebben door veranderend 

klimaat. Gezien de uitkomsten in latere hoofdstukken is deze uiteindelijk niet gebruikt. 

 



42 
 

 

Figuur 17: Effect vermindering berekend GG gasverbruik door indicatoren met alternatieve 
methodes. 

18.3 Effect mVent: infiltratie 
Niet alle mVent methodes zijn doorgerekend voor vergelijkingen. Eerder bleek namelijk al dat deze 

methodes bij verdere analyse niet gebruikt zullen worden. Zoals verwacht pakken de 

verminderingspercentages naar het schijnt dan ook te hoog uit voor de methoden anders dan QS000, 

door een te laag ingeschatte qv10 waarde. Op basis van de vergelijking in de bijlage kan wel met 

voldoende onderbouwing gesteld worden dat methode QS000 de berekening op een positieve 

manier beïnvloed, in de zin dat deze de theoretische berekening waarschijnlijk dichter bij de 

werkelijkheid brengt.  

18.4 Effect mTemp: setpointtemperatuur 
Het effect van de setpointtemperatuur is zoals verwacht enorm. Een derde van het gewogen 

gemiddelde minder theoretische gasverbruik. Eerder is al gesteld dat de formule voor nivellering in 

de norm aangepast dient te worden. 

18.5 Gecombineerde effecten: doorrekenen BV’s 
In de drie onderste rijen zijn de methodes weergegeven waarmee de bespaarvarianten zijn 

uitgerekend, zoals omschreven in het vorige hoofdstuk bij paragraaf 8.5. Het verschil tussen combi 

en enkele BV’s komt hier op ongeveer een procent, door het niet toepassen van de methodes 

mTemp: Dag en Bin. 
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19 Effect gecombineerde methodes  
In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe het theoretische verbruik door combinaties van 

indicatoren in de buurt komt van het werkelijke gasverbruik.  

Tabel 13: Theoretische gasverbruiken berekend van woningen zonder bespaarvariant, berekend 
met verschillende methodes. 

 

19.1 In deze tabel is te zien dat de berekende verbruiken onderaan de lijst (gesorteerd naar 

effect vermindering) dicht in de buurt komen van de werkelijke verbruiken van 1.653 

m3 per jaar (Vergelijking beschikbare gasvariabelen  

Bij eerdere analyse van de module Energie in 2013, door DGMR, ECN en RIGO, is aangenomen 

dat bovengenoemde daling het gevolg is van een toegenomen graad aan energiebesparende 

maatregelen. Daarom is uitgegaan van het geïmputeerde gasverbruik uit de basismodule 

(moederonderzoek, Tabel 1 op bladzijde 10). Deze variabele is voor ongeveer zevenhonderd 

van de vijfduizend woningen gelijk aan het laatst geregistreerde jaar, Gas SJV 2010. Dit 
gasverbruiksjaar werd aangenomen als het meest actuele, betrouwbare gasverbruik dat in de 

module Energie beschikbaar was.  

 Tabel 8 op bladzijde 26). Dit wordt verder besproken in het volgende hoofdstuk. 

mTemp mJaar mVent mTap

 GG Verbruik in m3 

aardgas 

GG Stookfactor % 

(Gas theo/Gas werk)

 

Standaardafwijking 

Gas verbruik 

Norm Norm Norm Norm 2.727                          63% 1.540                       

QtNENEQ 2.709                          65% 1.553                       

QtEQ 2.677                          66% 1.554                       

QS000 Norm 2.594                          66% 1.441                       

QtEQ 2.543                          69% 1.454                       

QS130 Norm 2.553                          67% 1.428                       

QS070 Norm 2.519                          68% 1.423                       

QVent Norm 2.436                          69% 1.272                       

j2006 Norm Norm 2.638                          65% 1.468                       

Ts200DagBin Norm Norm Norm 2.612                          66% 1.487                       

QS000 QtEQ 2.436                          72% 1.407                       

j2006 QS000 QtEQ 2.363                          74% 1.345                       

Ts200Bin Norm Norm Norm 2.657                          65% 1.496                       

Ts200Dag Norm Norm Norm 2.681                          64% 1.532                       

Ts180 Norm Norm Norm 2.237                          77% 1.226                       

QS000 QtEQ 2.082                          84% 1.168                       

Ts180DagBin Norm QS000 QtEQ 2.045                          86% 1.160                       

j2006 QS000 QtEQ 2.005                          87% 1.120                       

Ts160 Norm Norm Norm 1.822                          94% 968                           

QS000 QtEQ 1.690                          104% 936                           

Ts160DagBin Norm Norm Norm 1.793                          96% 962                           

QS000 Norm 1.714                          99% 904                           

QtNENEQ 1.696                          103% 928                           

QtEQ 1.664                          106% 931                           

j2006 QS000 QtEQ 1.660                          106% 917                           
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20 Validatie met overige berekeningen 
In onderstaande grafiek zijn verschillende theoretische verbruiken tegenover het werkelijke, 

geregistreerde gasverbruik gezet. In de grafiek zijn de volgende gasverbruiken opgenomen (van links 

naar rechts): 

 berekend geheel conform de norm NEN 7120+NV (blauw); 

 berekend conform oude norm, NEN 5128 (setpoint = 18 graden) (rood); 

 berekend conform huidige norm met een setpoint van 18 graden (grijs); 

 volgens het gebruikersmodel van TNO, zoals gepresenteerd op het WoON congres (geel); 

 berekend conform huidige norm met een setpoint van 16 graden (blauw); 

 berekend met instelling op doorrekenen Combi BV’s (16 gr, QS000 en QtEQ) (groen); 

 berekend met instelling op doorrekenen Enkele BV’s (16 gr, Dag, Bin, QS000 en QtEQ) (blauw); 

 geregistreerde, werkelijke verbruik (rode lijn). 

 

Figuur 18: Berekend verbruik per m2 GBO volgens verschillende methodes naar Energielabel (label 
cf NEN7120+NV) 

 
Het valt in deze grafiek op dat: 

 Berekeningen geheel volgens de huidige norm ver boven alle andere methodes uit komen; 

 Dat het theoretisch gasverbruik berekend volgens de huidige norm met een setpoint van 18 

graden wel een betere inschatting lijkt dan de oude norm NEN 5218, waar ook een setpoint 

van 18 graden werd aangehouden (NEN 5128 vs Ts180); 
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 Het verbruik ingeschat door het gebruikersmodel van TNO sterk in lijn ligt met berekening 

volgens de huidige norm met een setpoint van 16 graden; 

 De methodes waar BV’s mee zijn doorgerekend voor betere labels een te laag verbruik wordt 

ingeschat, gezien de weging bij labels C en C zeker een aandachtspunt; 

 Het gewogen gemiddelde gecorrigeerde gasverbruik bij de betere energie labels voor alle 

methodes lager uitvalt dan wordt ingeschat (wat mogelijk komt door het gebruik van andere 

energiebronnen voor het verwarmen). 

Geconcludeerd kan hieruit worden dat de voor dit onderzoek aangepaste rekenmethodes over het 

gehele gemiddelde wel beter aansluiten op het werkelijk verbruik, maar voor de meeste woningen 

gezien de weging waarschijnlijk een te laag gasverbruik wordt ingeschat. 

21 Effect Setpoint op stookfactor 
Het is daarmee interessant om te bekijken hoe de stookfactor zich tussen de verschillende setpoints 

verhoudt, gezien de setpoint de grootste invloed heeft. De stookfactor kan als volgt uitgedrukt 

worden: 

𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘

𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑔𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘
= 𝑠𝑡𝑜𝑜𝑘𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

Vergelijking 4: Formule voor het berekenen van de Stookfactor. Deze factor geeft de verhouding 
weer tussen het werkelijke en berekende verbruik. 

 

Figuur 19: Verdeling van stookfactoren met het theoretisch verbruik berekend met verschillende 
uitgangspunten voor de setpointtemperatuur. 

Uit dit figuur blijkt dat er een wijdere spreiding ontstaat door het gebruik van een steeds lagere 

setpoint. De invloeden van Dag en Bin lijken hier wederom niet erg groot. Voor de aangepaste 

berekeningsmethodes lijken de verbruiken voor een groot gedeelte juist weer te positief ingeschat. 

In plaats van de piek van de norm (20 graden, blauw) opschuift naar rechts, richting de 100 %, 

verspreid deze zich meer naar rechts. Dit betekent dat voor een deel van de woningen de verbruiken 

beter worden ingeschat (niet meer te hoog), maar ook dat voor een groot aantal woningen de 
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verbruiken te optimistisch (te laag) worden ingeschat. Bij een te laag ingeschat verbruik zal de 

besparing door BV’s lager uitvallen en de terugverdientijd dus langer zijn. 

22 Besparingsverschillen belangrijkste indicatoren 

22.1 Effect aanpassingen berekening op BV enkel naar HR++ glas 
Alhoewel de verschillen in theoretisch verbruik per setpointmethode natuurlijk sterk met elkaar 

verschillen, is in onderstaand figuur duidelijk te zien dat het besparingspercentage, het theoretisch 

verbruik voor aanbrengen HR++ glas en na, voor alle setpoint temperaturen nagenoeg gelijk is. De 

verschillen in besparingspercentages hangen duidelijk wel sterk samen met de huidige energetische 

staat van de woning, welke is uitgedrukt in (voorlopige) energie labels.  

 

Figuur 20: Verschillen in besparingspercentages gas per energielabel door plaatsen HR++ beglazing 
volgens berekening met verschillende ingevoerde binnentemperaturen 

22.2 Extra bespaareffect QvS000 
De uitgedrukte setpoint 'cf Norm' heeft een setpoint van 20 graden (net als Ts200DagBin in de basis 

heeft). De andere drie in bovenstaand figuur zijn echter berekend in combinatie met methode 

QvS000 en QtEQ, vandaar de hogere bespaar percentages. Dit verschil wordt met name veroorzaakt 

door methode QvS000 en de bij deze methode toegekende bouwjaarcorrectiefactor waardoor de 

qv10 veel lager uitvalt ten opzichte van de norm (zie bijlage 1 over infiltratie). De weging van het glas 

is bij deze methode zwaarder, omdat glasoppervlak in verhouding doorgaans een kleiner oppervlak 

betreft van de rest van de schiloppervlakken, maar wel een van de grotere invloedfactoren is op de 

kierdichtheid van een woning. Door de hogere weging van het glas is het verschil in 

besparingspercentage bij glas-maatregelen het grootst. Een hoger bespaarpercentage betekent meer 

besparing in kuub gas en dus een lagere terugverdientijd. 

22.3 Gemiddelde bespaarpercentages Schil BV’s 

22.3.1 Fictieve uitdrukking 
In het figuur hieronder is de besparing  gemiddeld genomen over alles BV's die betrekking hebben op 

het beperken van transmissie (isoleren/HR++glas). Omdat ze hier eenvoudig bij elkaar opgeteld zijn 
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en zo de gemiddelde besparing ontstaat tussen alle berekende BV's, is de uitdrukking hier fictief. 

Alleen woningen met label B, D en G zijn getoond. Net als in voorgaand figuur blijkt ook uit hieruit 

dat het percentage besparing nagenoeg gelijk is voor elke ingestelde setpoint temperatuur.  

22.3.2 Besparing verwarming hoger dan gas 
Hier is ook te zien dat het percentage besparing hoger zou zijn als puur gekeken wordt naar het 

energiegebruik voor verwarming. Dit komt omdat (gasverbruik voor) tapwater niet bij de berekening 

zit inbegrepen.  

Een woning zou door een gemiddelde transmissie maatregel dus wel 10 procent kunnen besparen op 

het energiegebruik voor verwarmen, maar dat betekent zeker niet automatisch dat zijn gasverbruik 

met hetzelfde percentage van 10 procent daalt.   

 

Figuur 21: Vergelijking bespaarpercentages gas tegenover verwarming  

 

22.3.3 Gemiddelde bespaarpercentages warmtepompen 
In onderstaand figuur gaat het wederom om een fictieve uitdrukking, het zijn gemiddelde waardes 

van de Enkele BV’s 8x (LTV, 8a (Ecolution, warmtepomp ventilatieretourlucht) en 8c (warmtepomp 

buitenlucht). Verder dient opgemerkt te worden dat het aantal respondenten waar deze enkele BV’s 

mogelijk waren, met enkele tientallen, zeer laag is (zie ook Tabel 2: Overzicht doorgerekende 

maatregelen en aantal woningen waarop de BV kon worden toegepast. op bladzijde 19). Het lage 

aantal waarop BV 8 is toegepast, komt door de eisen die aan de schil worden gesteld - welke 

overigens nog zeer laag zijn (wat betekent dat grootschalige uitrol van warmtepompen niet van de 

ene op de andere dag mogelijk is).  

In het figuur hieronder vallen direct de hoge percentages besparing en de verschillen tussen de 

besparing op verwarming en gasverbruik op. Verder valt op dat het percentage besparing hoger is als 

gerekend wordt met een hogere setpoint temperatuur, in tegenstelling tot berekeningen met bij de 

schil BV’s in het figuur hierboven. Dit is te verklaren doordat de hoeveelheid terug te winnen warmte 
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groter is als ook de setpoint in de woning ook hoger is. Het rekenen met een hogere setpoint, zou de 

terugverdientijd van deze BV’s dus verkorten. 

 

22.4 Conclusie: nieuwe mogelijkheden bespaarberekeningen 
Het kleine verschil in besparing onder invloed van een andere setpointtemperatuur betekent dat 

deze bespaarpercentages tegenover de werkelijke verbruiken gezet kunnen worden en daarmee een 

reëel beeld kunnen geven van de werkelijke besparingen, gezien de theoretisch verbruiken zonder 

BV met bijgestelde afstelling zo dicht bij de werkelijke verbruiken liggen.  

22.5 Effect methode mTap op besparing 
In het figuur hieronder is te zien dat bij het bereken van de besparing niet uitmaakt of gerekend 

wordt met een tapwaterbehoefte geheel volgens de norm (Norm, op basis van het 

gebruiksoppervlak), op basis van bewoner en zijn gedrag (tEQ, volgens tapmodel, bijlage 3) of een 

combinatie van beide (tEQ-NEN, vaste behoefte maal aantal bewoners). Zoals eerder gesteld 

betekent dit betekent echter niet dat de inzet van de indicator geheel geen verschil maakt.  
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Figuur 22: Verschillen in besparingspercentages gas door plaatsen douche-WTW of zonneboiler 
volgens verschillende uitgangspunten van de tapwater behoefte. 

23 Andere besparingen dan gas 
In dit hoofdstuk zijn de besparingen uitgedrukt in verwarmingsenergie en in gasbesparing. Dit geeft 

echter slechts enigszins beperkt inzicht, omdat aanpassingen aan de woning ook op andere 

energiedragers effect heeft. Het in gebruik nemen van een warmtepomp zorgt bijvoorbeeld voor een 

toename in elektriciteitsgebruik. In onderstaande figuur komt dit duidelijk naar voren: hier zijn de 

bespaarpercentages uitgedrukt voor de vier energiedragers bij toepassing van BV CaSchil5a5b (schil + 

ventilatie). Hierin is te zien dat door de schil te isoleren zo’n 35 tot 52% op energiedragers voor 

verwarming wordt bespaard, maar dat het elektriciteitsverbruik omhoog zal gaan door gebruik van 

(ventilatoren in) mechanische- en balansventilatiesystemen. 

 

Figuur 23: Positieve en negatieve besparingspercentages door BV CaSchil5a5b (schil en ventilatie) 

23.1 Conclusie Deelvraag 5 
In dit hoofdstuk is gebleken dat: 

 De berekening van het theoretische gasverbruik sterk beïnvloed kan worden door te rekenen 

met andere indicatoren; 

 Het effect van het gebruik van de indicatoren kleiner is als deze gecombineerd worden; 
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 Het theoretische gasverbruik over het gewogen gemiddelde zo vrijwel gelijk komt te staan 

aan het gewogen gemiddelde gasverbruik; 

 Het theoretische gasverbruik met name voor energetisch betere woningen door aangepaste 

indicatoren te laag wordt ingeschat; 

 De setpointtemperatuur uiteindelijk maar zeer beperkt effect heeft op de percentages 

gasbesparing voor BV’s betrekking hebbend op de schil; 

 De setpointtemperatuur veel meer effect heeft op BV’s met warmte terugwinning en dat 

 De percentages gasbesparing voor de verschillende mTap methodes over het gemiddelde 

nagenoeg gelijk zijn. 

Daarmee kan geconcludeerd worden dat de rekenmethodiek met aangepaste indicatoren wel 

degelijk ingezet kunnen worden voor het berekenen van terugverdientijden en daarmee voor het 

uitdrukken van de a/w-discrepantie, zij het met enige voorzichtigheid, indien gebruik wordt gemaakt 

van de percentages besparing.  

E. Werkelijke 
terugverdientijden 

Hoe drukt de a/w discrepantie zich uit met de aangepaste gesimuleerde 

verbruiken en wat is de invloed van de aangepaste indicatoren op de 

uitgedrukte a/w discrepantie? 

In de vorige hoofdstukken zijn alternatieve rekenmethodes besproken die theoretische verbruiken 

dichter op de werkelijkheid en haar verbruiken laten aansluiten. Voor dit hoofdstuk zijn deze 

rekenmethodes ingezet en worden berekende terugverdientijden getoond. Door dat op 

verschillende manieren te doen, wordt tevens inzichtelijk wat de invloed is van de aanpassingen op 

de rekenmethodiek.  

24 Toelichting op terugverdientijden 
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om terugverdientijden te berekenen. Naast de 6 

verschillende terugverdientijden en 4 verschillende kostenmethodes, kunnen ook allerlei instellingen 

in de berekening aangepast worden. Besloten is om verschillende benaderingen te tonen, zodat 

onder andere de verdeling en variatie in de terugverdientijd inzichtelijk wordt. In dit hoofdstuk wordt 

verder toegelicht waarom wordt uitgegaan van twee scenario’s: een scenario die de terugverdientijd 

ten goede komt en een scenario die de terugverdientijd benadeelt.  

Tabel 14: Samenvatting van de twee verschillende scenario's waar terugverdientijden mee 
berekend worden. 

Scenario 1 (gunstig) Scenario 2 (ongunstig) 

Toekomstige energieprijzen  Huidige energieprijzen  

Lage investeringskosten: 
projectmatig (huur) 

Hogere investeringskosten: 
eigen woning (koop) 
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Hogere setpoint 18 graden Gemiddelde setpoint 16 graden 

24.1 Scenario 1: gunstige situatie, huur 

24.1.1 Andere indicatoren 
Bij de validatie van de aangepaste rekenmethodes bleek in hoofdstuk 20 en 21 dat met de methodes 

Ts1600+QsS00+QtEQ berekende verbruiken voor veel woningen (weging) te laag uitvielen en dat de 

spreiding in stookfactoren vrij breed was. Een te laag theoretisch verbruik kan de terugverdientijd 

negatief beïnvloeden. Een meest gunstige situatie, voor de laagst mogelijke terugverdientijden, zou 

zijn om uit te gaan van meer theoretisch verbruik.  

24.1.2 Alleen aanpassing setpoint mogelijk 
Dit kan bereikt worden door te rekenen geheel volgens de norm: geen andere setpoint, tapwater op 

basis van gebruiksoppervlak en een qv10 berekend zonder correctie op de bouwjaarcorrectiefactor. 

Deze terugverdientijd wordt echter sowieso al berekend en de methodes QtEQ en QvS000 lijken 

voldoende onderbouwd te zijn om aan te nemen dat deze methodes de verbruiken ook 

daadwerkelijk dichter bij de werkelijkheid brengen – afgezien van het besparende effect van deze 

methodes. Bovendien zijn BV’s op moment van schrijven ook alleen doorgerekend met QS000 in 

combinatie met QtEQ (zie ook Tabel 12: Aantal doorberekende woningen en bespaarvarianten 

ingedeeld naar methode. op bladzijde 41). De enige aanpassing die omtrent indicatoren gedaan kan 

worden is rekenen met een andere setpoint (of een ander klimaatjaar, maar die zal verbruiken nog 

verder verlagen). 

Een setpoint van 20 graden zou duidelijk een stap te ver zijn (Figuur 18 bladzijde 44). Een setpoint 

van 18 staat ook ver van de werkelijke verbruiken, maar het geeft wel een positievere 

terugverdientijd.  

24.1.3 Overige gunstige factoren 
Het optimistische scenario rekent verder met hogere energieprijzen en een lagere investering. Dit 

zorgt voor de kortste terugverdientijden. De hogere energieprijzen zijn afgeleid uit de eerdere 

analyse van de module Energie en erop gericht dat de gasprijs in de toekomstige jaren zal stijgen. De 

lagere investering komt voort uit een voor kosten gunstig renovatiemoment (Tijdens 

vervangmoment) en een grootschalige aanpak (Projectmatig). Dit scenario is daarmee meer op 

huurwoningen gericht, omdat deze vanuit de huurcoöperatie altijd projectmatig aangepakt zullen 

worden. Huurcoöperaties kijken doorgaans ook naar een langere terugverdientermijn dan bewoners. 

Tabel 15: aangehouden prijzen bij het optimistische scenario, toekomstige prijzen energie 
(Verdonk, Wetzels, 2012) 

Gas kWh GJ Kg Bio 

 € 0,76   € 0,26   € 28,90   € 0,34  

    

24.2 Scenario 2: ongunstigere situatie, koop 
Bij het minst gunstige scenario worden de indicatoren ingesteld zoals deze van tevoren waren 

bedacht en waarvan aangetoond is dat deze de theoretische verbruiken waarschijnlijk het dichtste bij 

de werkelijke verbruiken brengen. Een setpoint van 16 graden in combinatie met QtEQ en QvS000.  

Voor enkele BV’s ook methode Dag en Bin, in combinatie met 16 graden.  

De prijzen voor dit scenario zijn afgestemd op de huidige energieprijzen.  
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Tabel 16: aangehouden prijzen bij het pessimistische scenario,  huidige prijzen energie 

Gas kWh GJ Kg Bio 

 € 0,66   € 0,20   € 22,66   € 0,23  

    

Voor de kosten wordt uitgegaan van de duurdere variant: een kleinschalige aanpak (eigen woning) en 

alleen voor gecombineerde maatregelen (combi BV’s) wordt uitgegaan van het uitvoeren van de 

maatregelen ‘tijdens vervangmoment’, de overige (enkele BV’s) ‘staan op zichzelf’.  

De kostensimulatie van dit scenario komt daar naar verwachting het meest in de buurt van 

koopwoningen. Mogelijk zijn eigenaren-bewoners ook sterker geneigd om terugverdientijden te 

berekenen op basis van de huidige energieprijzen.  

24.3 Samenvatting rekenmethodes TVT’s 
In de volgende paragrafen worden terugverdientijden uitgedrukt op verschillende manieren en naast 

meerdere waarden. In de tabel hieronder worden elk van deze waarden apart omschreven. De 

meesten zijn elders al besproken. 

Tabel 17: Hulptabel bij uit te lezen TVT-waarden in verdere verslaglegging. 

Naam in tabel Opties  Omschrijving Meer info 

BV +/- 30 verschillende BespaarVariant/maatregel. Zie voorgaande 
tabellen voor omschrijvingen van de BV’s. 

Tabel 2 op 
blz. 19 

Waarde TVT Terugverdientijd in jaren. Indicatoren: 
 Groen = binnen 7 jaar; 
 Geel = tussen 7 en 15 jaar; 
 Rood = langer dan 15 jaar en 
 Zwart = negatieve tvt 

Hst. Error! R
eference 
source not 
found. op 
blz. Error! 
Bookmark 
not 
defined. 

Perc Percentage van de woningen waar de 
maatregel technisch mogelijk is én die binnen 
de gewenste terugverdientijd valt. Voor 
scenario 1 is deze tvt-norm 15 jaar, voor 
scenario 2 is dit 10 jaar. 

Hst. 0 op 
blz. 4 

Som Het aantal woningen in Nederland x 1.000 die 
binnen de tvt-norm valt.  

Hst. 6.1.3 
op blz. 13 

Rekenmethode Aangepast Woningen doorgerekend met aangepaste 
instellingen.  
Voor scenario 1: Ts180+QvS000+QtEQ; 
Voor scenario 2: Ts160+ QvS000+QtEQ; 
Voor beide: indien enkele BV dan incl. DagBin 

Hst. 13 t/m 
hst. 15 
vanaf blz. 
30 
 
 
Hst. 11.4 
blz. 28 

Norm Berekening geheel conform de norm, dus 
zonder aangepaste methodes of 
binnentemperatuur. 

Scenario Scenario 1 Gunstig scenario doordat uitgegaan wordt van:  
 lagere kosten (projectmatig investeren) 
 hogere energieprijzen (toekomstige) 
 hogere binnentemperatuur (18 gr) 
 hogere acceptatiegrens tvt (15 jaar) 

Vorige 
paragraven 

Scenario 2 Ongunstig scenario door:  
 hogere kosten (niet projectmatig/op 
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zichzelfstaand investeren) 
 huidige energieprijzen  
 ‘werkelijke’ binnentemperatuur (16 gr) 
 lagere acceptatiegrens tvt (10 jaar) 

TVT Tot. theor. Kostenbesparing berekend door besparing op 
alle energiedragers mee te tellen. 
Energiedragers zijn gas, elektra, warmte of bio. 
Dit komt in de meeste gevallen neer op een 
kortere terugverdientijd door extra besparing 
op elektraverbruik (bijv. cv-pomp).  

Hst. Error! R
eference 
source not 
found. op 
blz. Error! 
Bookmark 
not 
defined. 
 

Gas theor. Kostenbesparing door verschil in berekend 
gasverbruik. 

Gas werkl. Kostenbesparing door het bespaarpercentage 
op het theoretisch gasverbruik te 
vermenigvuldigen met het werkelijke, 
geregistreerde gasverbruik. 

Overige opmerkingen: 
Het gaat in alle gevallen om gewogen gemiddelde waarden 
 

 

25 Variatie in terugverdientijden  
Voordat verder gesproken wordt over terugverdientijden, merk ik graag op dat de resultaten mij veel 

negatiever uitvallen als verwacht. Het verschil in terugverdientijd dat ontstaat door uit te gaan van 

waarschijnlijkere uitgangspunten is één oogopslag duidelijk. In de volgende hoofdstukken worden 

tabellen getoond met alleen enkele cijfers, de terugverdientijden. De terugverdientijd is echter sterk 

variabel. Zie onderstaande figuren. 
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Figuur 24: De verdeling van verschillende theoretische terugverdientijden voor energetische 
maatregel plaatsen van een voorzetwand. Toegepast op ongeveer 3.000 niet of matig geïsoleerde 
woningen.  

GasTh (oranje)  =de puur theoretische gasbesparing (theoretisch gasverbruik voor versus na) 

GasW (groen) = terugverdientijd o.b.v. procentuele gasbesparing tegenover het werkelijke 

gasverbruik 

Ag (gestippeld) = aangepaste rekenmethode (zoals lagere setpoint)  aan de hand van het besparing 

op gasverbruik.  

S1 (alle 4) = Scenario 1, zoals in de tabel op de vorige pagina omschreven.  

Toelichting op de grafiek  

De gemiddelde terugverdientijd van het plaatsen van een voorzetwand omwille van de 

energiebesparing is indien men geheel volgens de norm rekent en uitgaat van de theoretische 

gasbesparing gemiddeld voor de alle woningen in Nederland 16 jaar (Tvt S1 GasTh). Voor net geen 

20% van de bewoners komt de terugverdientijd rond de 8 a 9 jaar uit.  

Indien men uitgaat van een aangepaste berekening (lagere setpoint, andere qv10, etc) dan gaat dat 

gemiddelde omhoog met 2 jaar (Tvt S1 GasTh (ag)). Als in plaats daarvan (dus berekening conform de 

norm, zonder aanpassingen) uitgegaan wordt van het percentage besparing (berekend) op het 

werkelijke gas dan verdubbelt de gemiddelde terugverdientijd naar 32 jaar (Tvt S1 GasW). Met 

andere uitgangspunten (lagere setpoint, andere qv10, etc) komt die 32 jaar gemiddeld iets lager uit, 

op 27 jaar (Tvt S1 GasW (ag)). 

in plaats van de theoretische besparing 

In onderstaande figuur hetzelfde plaatje, maar met scenario 2 toegevoegd. Om de terugverdientijden 

van scenario 2 staan omwille van het overzicht zwarte cirkels. 
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Figuur 25: Dezelfde terugverdientijden uitgedrukt als in de vorige figuur, met daarbij de 
terugverdientijden berekend naar scenario 2. Zie de tabel hierboven voor de verschillende 
uitgangspunten van de scenario’s. 

26 Terugverdientijd per maatregelsoort: tabellen 
In het vorige hoofdstuk is toegelicht hoe onderstaande tabellen gelezen kunnen worden. In dit 

hoofdstuk wordt per twee a drie BV’s de terugverdientijd getoond met daarbij enkele toelichting. Bij 

elke tvt-tabel staat een tabel met de aantal keer dat de BV een besparing oplevert (/verschil in 

energieverbruik tussen originele woning en BespaarVariant).Daaronder een grafiek met de 

bespaarpercentages van alle energiedragers4. Verdere omschrijvingen zijn niet toegevoegd omdat 

deze voor elke paragraaf hetzelfde zijn. In de toelichting wordt nog kort ingegaan op de BV’s. Een 

aantal dingen die over het algemeen zullen opvallen: 

- De terugverdientijd is vaak veel korter indien gerekend wordt conform de norm; 

o Het percentage woningen waar de BV mogelijk is en binnen te tvt-norm valt (groene 

datastroken) is doorgaans hoger indien gerekend wordt conform de norm; 

o Daarmee is ook de som van de woningen (percentage in aantal woningen naar 

Nederlandse voorraad, gele datastroken) vaak hoger indien gerekend wordt conform de 

norm. 

- De terugverdientijd is altijd lager indien alle energiedragers in de berekening worden 

meegenomen, behalve als het elektraverbruik stijgt door een BV. 

- Terugverdientijden berekend naar de kopers ogen (scenario 2) vallen voor de meeste BV’s 

extreem hoog uit. Tvt’s berekend cf norm en gunstig scenario vallen vaak ook erg hoog uit. 

- Tot slot: aan de besparingspercentages bio (hout) en elektra is weinig tot geen aandacht 

besteedt.  

                                                           
4 cf Ts160+QvS000+QtEQ, icm DagBin voor enkele BV’s 
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26.1 Terugverdientijden Vloerisolatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor BV 1b is een vrij hoge Rc aangenomen (3,4) waar het maar de vraag is of deze Rc met folie 

technisch gezien wel te behalen is. De kruipruimtes zullen namelijk in lang niet alle gevallen hoog 

genoeg zijn. Het lijkt overigens geen verschil te maken op de conclusie: 

Op basis van de tabel kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde tvt conform alle berekeningen 

ver achter de acceptatiegrens valt is. Berekeningen volgens het gunstige scenario (scenario 1) laten 

zien dat afhankelijk van de rekenmethode nog zo’n 30 tot 50 procent binnen de geaccepteerde 

terugverdientijdsgrens valt. Het aantal woningen op de gehele Nederlandse woningvoorraad waar 

het mogelijk is én waar de tvt-norm wordt gehaald is echter erg laag, met slechts een half miljoen. 

Indien uitgegaan wordt van een minder gunstig scenario zijn er slechts enkelen die de maatregel nog 

binnen de gewenste norm terugverdienen. 

Dat is opvallend gezien vloerisolatie nog wel vaak ontbreekt en geadviseerd wordt met deze 

maatregel te beginnen. Vanzelfsprekend zal de overweging hier meer richting de comfortbeleving 

liggen. 

26.2 Terugverdientijden Gevel isolatie 
 

 

 

 

Aantallen 1aVl100mm 1bVlFolie 

Gas % 886 861 

Electra % 738 719 

Warmte % 30 30 

Bio % 1 1 

Totaal 921 921 

   

Aantallen 2aGvSpw 2bGvVwand 2cVoordeur 

Gas % 830 2993 3938 

Electra % 841 3074 4037 

Warmte % 13 87 155 

Bio %   5 6 

Totaal 843 3.087 4.108 
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Spouwmuurisolatie komt hier zoals verwacht als een van de voordeligste doorgerekende 

maatregelen uit. De investering van onder de 20 euro per vierkante meter is erg laag in verhouding 

met de toename aan warmteweerstand. Zeker in vergelijking met die van de voorzetwand, waarbij 

gerekend is met zo’n 40mm meer isolatie, maar de investering ook vijf keer zo hoog is. 

De kosten voor spouwmuurisolatie zijn overigens op 50 mm begroot, terwijl voor een groot gedeelte 

van de woningen de BV met 60 of 70 mm is doorgerekend (afhankelijk van bouwjaar). Dat zal de 

terugverdientijd verkort hebben. Uit de percentages blijkt wel dat deze maatregel in feite vrijwel 

altijd binnen de acceptabele termijn is terugverdient en zo dus rendabel is. Het aantal waar dit 

mogelijk is, lijkt met een ruime miljoen woningen echter beperkt.  

Bij de voorzetwand is uitgegaan van 100 mm isolatie bijplaatsing. Deze BV is echter veel duurder om 

toe te passen (Tabel 6) wat de terugverdientijd onacceptabel maakt. Het verschil in aantal (gele 

datastroken) tussen beide scenario’s is opvallend. Vanuit het kopers perspectief (scenario 2) lijkt 

goed verklaarbaar waarom deze BV (mogelijk) zeer weinig wordt toegepast: voor slechts 3 tot 4 

procent van de woningen is de terugverdientijd acceptabel. Verder is het vrij grote verschil in 
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percentage opmerkelijk: indien volgens de norm wordt gerekend en uitgegaan wordt van minder 

gunstige omstandigheden, valt nog bijna een kwart binnen de gewenste tvt-norm, indien de 

berekening aangepast wordt is dit slechts een paar procent.  

Het scherpe oog zal overigens gezien hebben dat de gemiddelde terugverdientijden in bovenstaande 

tabel afwijken van de spreidingsfiguren Figuur 24 en Figuur 25. Dit komt omdat die spreidingsfiguren 

uit een tussentijdse analyse komen. De tendens blijft hetzelfde. 

De voordeur BV scoort uitzonderlijk slecht. De vierkante meter prijs is erg hoog en de 

warmteweerstand gaat er (in de berekening) amper op voorruit. Zelfs bij nieuwbouw woningen 

werden geïsoleerde deuren, in ieder geval tot een paar jaar terug, nog niet structureel toegepast 

(Bakker, 2017).  

26.3 Terugverdientijden Dak- en vlieringisolatie 

Aantallen 3aHdkBin 3bPdkBuit 3cZoldVlr 

Gas % 1759 1554 749 

Electra % 1796 1574 748 

Warmte % 36 31 8 

Bio % 3 2 1 

Totaal 2.434 1.587 764 
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Opvallend is dat de terugverdientijden voor de daken gemiddeld vrij lang zijn, zelfs als geheel volgens 

de norm gerekend wordt en de besparingen op alle energiedragers worden meegenomen. Mogelijk 

komt dit door de relatief hoge investeringskosten. (Tabel 6) Volgens deze berekeningen zijn er in 

Nederland nog zo’n half miljoen (scenario 2) tot anderhalf miljoen (scenario 1) daken te isoleren, 

waarvan de terugverdientijd acceptabel zou zijn.  

Het isoleren van een plat dak kan erg duur zijn. Bij scenario 1 is uitgegaan van projectmatige kosten, 

wat de prijs en daarmee de terugverdientijd flink verlaagd. Op scenario 2 is dit niet van toepassing, 

daar valt dan ook geen enkele woningen binnen de acceptatiegrenzen. Dit terwijl de maatregel toch 

op zo’n 1.587 van de 4.790 woningen is toegepast. 

Vlieringisolatie lijkt zeer interessant. De terugverdientijd lijkt volgens vrijwel alle berekeningen 

acceptabel, zij het niet zeer aantrekkelen (toch >7 jaar). In de berekening neemt het verliesoppervlak 

tevens flink af, omdat de zoldervloer dan als dak wordt doorgerekend. Het originele dak wordt 

daarbij ook niet meer ingevoerd als verliesoppervlak. Deze dubbele winst (betere warmteweerstand 

schil + minder verliesoppervlak) draagt ook bij aan de kortere terugverdientijd. 

26.4 Terugverdientijden Vervangen Glas 
 

Aantallen 4aEgHRpp 4bDbHRpp 

Gas % 2511 3808 

Electra % 2412 3946 

Warmte % 57 148 

Bio % 5 5 

Totaal 2.573 3.965 
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Opvallend bij beglazing is dat de terugverdientijd er volgens de norm wel heel erg kort uitkomt. Voor 

slechts enkele cases valt deze boven de 7 jaar uit, maar toch zeker 98% van de woningen zullen het 

vervangen van het glas snel terugverdienen. Indien met een lagere setpoint gerekend wordt is dit 

getal al veel hoger, en valt nog slechts zo’n 15 tot 20 procent binnen de acceptatiegrens van de 

terugverdientijd.  Waarschijnlijk is het doorrekenen met een lagere setpoint bij enkele beglazing zeer 

toepasselijk, omdat deze steeds vaker in minder gebruikte ruimtes zullen bevinden. 

Wederom is het vervangen van dubbele beglazing voor Hoog Rendements ++ glas vrij snel 

terugverdient. Echter, met een wat realistischere waarschijnlijkere insteek blijft hier maar weinig van 

over. Geen van de 3.965 woningen waar dit voor is doorgerekend conform scenario 2 valt binnen de 

acceptatiegrens. 
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26.5 Terugverdientijden Ventilatie systeem 

 

 

Aantallen 5aMechVrgg 5aMechVrggCO2 5bCBalHR 

Gas % 4167 4199 179 

Electra % 4380 4380 201 

Warmte % 173 173 20 

Bio % 5 5   

Totaal 4.380 4.380 201 

    

 

Opgemerkt bij bovenstaande terugverdientijden, het installeren van een ander ventilatiesysteem, 

mag worden dat dit zich wellicht niet terugverdient wordt op de portemonnee, maar zich zeker kan 

terugverdienen op de gezondheid. In die optiek is het zelfs aan te raden te starten met het 

ventilatiesysteem om vervolgens de schil te verbeteren (indien stapsgewijs).   
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26.6 Terugverdientijden Warm tapwater 

 

 

Aantallen 6DchWTW 9ZonBoil 

Gas % 2736 3418 

Electra % 65 3614 

Warmte % 90 112 

Bio % 1   

Totaal 2.886 3.614 

   

 

De terugverdientijden voor winst op het warmtapwater verbruik blijken zeer positief uit te vallen. Bij 

beide scenario’s is gerekend met een tapwater behoefte volgens het gemaakte tapmodel (warmte 

behoefte op basis van gedrag enquête) . De zonneboiler verdient zich sneller terug bij Gas Theor en 

Gas werkl omdat daarbij het meerverbruik voor elektra niet meegenomen zijn. Met aangepaste 

berekening zijn deze terugverdientijden echter korter.  

Voor het uitrekenen van een douche WTW is gerekend met vrij lage kosten (rond 500 euro), wat 

reden kan zijn voor de hoge procenten, die min of meer zeggen dat deze maatregel zich altijd zal 

terugverdienen.  
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26.7 Terugverdientijden Opwekking op eigen perceel 

 

Aantallen 10PvPan 7MicroWKK 

Gas %   3882 

Electra % 3624 3884 

Warmte %     

Bio %     

Totaal 3.624 3.884 

   

 

De variatie in terugverdientijden in PV panelen is erg laag: dit komt omdat er erg weinig gegevens 

over het dak beschikbaar waren. De oriëntatie was alleen beschikbaar van de voordeur en eventuele 

blokkades op het dak waren niet geregistreerd. Gerekend is met twee vaste aantallen (zie bijlage 

over Updater). Per woning komt de terugverdientijd voor alle woningen in de methode zo hetzelfde 

uit.  

De terugverdientijd in geval van een Micro WKK is vanzelfsprekend negatief als alleen uitgegaan 

wordt van de gasbesparing. Deze installatie wekt namelijk energie met gas.  

  

Scenario 1 Scenario 2

BV Waarde Rekenmeth Tot theor Gas theor Gas werkl Tot theor Gas theor Gas werkl

Aangepast 22 -60 -76 45 -128 -135

Norm 18 -58 -94 32 -82 -133

Aangepast 21 1 0 1 0

Norm 30 2 0 2 0

Aangepast 1.180 70 10 50

Norm 1.710 90 10 110 10

Aangepast 8 11

Norm 8 11
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Norm 100
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26.8 Terugverdientijden LTV en Warmtepomp 

 

Aantallen 8aVLCombiWp 8cWpBlucht 8xLTV 

Gas % 24 28 419 

Electra % 24 28 274 

Warmte %       

Bio %       

Totaal 24 28 421 

    

 

Het installeren van een warmtepomp is interessant als de woning de warmte ook kan vasthouden. 

Met andere woorden, als de warmteweerstand van de schil het toelaat. Dat is de oorzaak voor het 

lage aantal woningen waar deze zonder verdere aanpassingen direct zou kunnen worden toegepast 

(zie bijlage Updater voor gestelde eisen aan de woning). De zeer hoge terugverdientijden in geval van 

een warmtepomp buitenlucht zijn te verklaren door de wellicht (veel?) te hoog gerekende 

investeringskosten. Daarnaast is het gasverbruik van de woningen die binnen de selectiecriteria 

vielen wellicht al laag.   
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26.9 Combinatie BV’s: warmtepomp ventilatieretourlucht 

 

Aantallen C5a8a CaSchil5a8a CaSchil5a8x8a 

Gas % 4172 4508 4554 

Electra % 4385 4687 4703 

Warmte % 173 190 177 

Bio % 5 6 5 

Totaal 4.385 4.718 4.736 

    

 

Doordat de variantwoningen bij deze combinatie van maatregelen een geïsoleerde schil kregen, 

voldeden deze daardoor ook veel vaker aan de gestelde warmteweerstandseis van de schil. Het lijkt 

erop dat er, ook volgens het pessimistischere scenario, nog significante aantallen woningen zijn 

waarbij het voor woningcorporaties (waar de acceptatiegrens van de terugverdientijd hoger zal 

liggen als 15 jaar) interessant is om de woning geheel te renoveren. Merk ook op dat de 

terugverdientijd veel lager uitvalt als de woningen met doorgerekende warmtepomp met Lage 

Temperatuur Verwarming veel lager uitvalt (verschil nummers 15 en 17).  
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26.10 Combinatie BV’s: Basis maatregelen 

 

Aantallen CaSchil CaSchil5a5b CaSchil8x 

Gas % 4281 4404 4170 

Electra % 4442 4588 4098 

Warmte % 166 195   

Bio % 6 6   

Totaal 4.470 4.607 4.174 

    

 

Door de vele combinaties aan maatregelen is het lastig conclusies te trekken. Duidelijk is in ieder 

geval wel dat de terugverdientijd langer uitvalt als gerekend wordt volgens scenario 2. Het verschil 

tussen combinummer 12 en 14 geeft aan dat indien de schil wordt geïsoleerd, het naast op de 

gezondheid, het ook aan de financiële kant kan lonen om een ventilatiesysteem te plaatsen. Waarom 

de terugverdientijden korter zijn (TVT) van nr 14 maar er minder woningen binnen de 

acceptatiegrens vallen ten opzichte van nr 12 is onduidelijk.   
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26.11 Combinatie BV’s: Warmtepomp buitenlucht 

 

Aantallen CaSchil5a8x CaSchil5a8x8a8c 

Gas % 4549 4560 

Electra % 4682 4739 

Warmte % 173 177 

Bio % 5 5 

Totaal 4.731 4.742 

   

 

Bij maatregel combinatie nummer 18 zijn zowel de buitenlucht warmtepomp aangevinkt in de 

Updater als de retourventilatielucht warmtepomp. De laatste had de voorkeur, als de woning niet 

voldeed aan de eisen van die maatregel, werd bekeken of de buitenlucht warmtepomp toegepast 

kon worden.  
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26.12 Combinatie BV’s: Alle 

 

Aantallen CaSchilaInst CaSchilaInstEx7 

Gas % 4582 4582 

Electra % 4784 4784 

Warmte % 206 206 

Bio % 6 6 

Totaal 4.786 4.786 

   

 

Indien alle maatregelen in de Updater werden aangevinkt, kon er op vrijwel elke woning minstens 1 

worden toegepast. Opgemerkt moet wel worden dat dit vaak alleen de maatregel geïsoleerde deur 

betrof, wat eerder al bleek geen rendabele investering te zijn. Ook de Micro-WKK bespaar variant 

kende weinig eisen, waardoor deze op de meeste woningen toegepast werd – wat ook reden is om 

alle maatregelen door te rekenen maar zonder de Micro-WKK (BV7). Verder blijkt dat ook op deze 

combinatie van maatregelen veel dieper ingezoomd zou moeten worden, voordat gedegen 

uitspraken gedaan kunnen worden.   

Scenario 1 Scenario 2

BV Waarde Rekenmeth Tot theor Gas theor Gas werkl Tot theor Gas theor Gas werkl

Aangepast 21 44 56 47 60 63

Norm 18 43 78 22 51 93

Aangepast 27 10 3 0 0 0

Norm 53 11 3 5 2 0

Aangepast 1.930 720 250 40 10 30

Norm 3.790 810 190 320 110 30

Aangepast 57 22 31 -30 36 40

Norm 14 19 38 20 24 46

Aangepast 23 29 15 1 1 1

Norm 56 40 11 9 4 1

Aangepast 1.620 2.050 1.060 100 80 80

Norm 3.970 2.840 750 640 310 50
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27 Conclusie 
Uit de tabellen komt duidelijk naar voren dat er slechts enkele maatregelen zijn die binnen de 

gewenste termijn van 7 jaar vallen. Zelfs uitgaande van hoge energieprijzen en lage 

investeringskosten, zijn er slechts enkele maatregelen die onder de geambieerde grens van 7 jaar 

vallen. Gezien de extreem lange gemiddelde terugverdientijden, in beide situaties, kan al vrij snel de 

hoofdvraag beantwoord worden: 

Kan door middel van een reken-technische analyse van de WoON 2012 data, met 

5.000 woningopnames en gedragsenquêtes, de grootte van de discrepantie tussen 

ambitie en werkelijkheid op het gebied van energetische woningrenovatie met 

voldoende betrouwbaarheid aangetoond worden  

en biedt deze uitgedrukte discrepantie voldoende draagvlak om aan te nemen dat de 

terugverdientijden reden zijn voor stagnatie van energieprestatie-ontwikkeling van de 

bestaande woningvoorraad? 

Er lijkt overduidelijk een discrepantie te zitten tussen de gewenste terugverdientijden van rond de 10 

jaar en de berekende terugverdientijden van ver daarboven.  

De eerste vraag echter wekt gelijk twijfels op, ondanks de beantwoording van de voorgaande 

deelvragen. Alhoewel deze aardig onderbouwd lijken, zijn de uitkomsten wel erg extreem.  

Gezien ik maar enkele onderdelen van de NEN normen heb onderzocht, heb ik niet het idee dat ik 

uitspraken kan doen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de rekenmethodiek.  

Het lijkt in ieder geval wel duidelijk dat de terugverdientijden sowieso veel langer zijn dan men 

wenst, al helemaal indien men terugverdientijden zou berekenen zoals een eigenaar-bewoner dit 

doorgaans zou doen (scenario 2). 

28 Aanbevelingen 

28.1 Algemeen terugverdientijd 
Het lijkt erop dat eigenaren-bewoners zelf al veel inzicht hebben in de bouwkundige en energetische 

staat van de woning gezien de stagnatie tegenover de berekende terugverdientijden. Het is daarmee 

de vraag of het onderbuik gevoel van de gemiddelde (eigenaar-)bewoner zich wel laat sturen 

(paragraaf 1.2?). Deze terugverdientijden laten namelijk vaak de ideale situatie zien, terwijl dit 

duidelijk lang niet altijd het geval is. In het oogpunt van een duurzame toekomst lijkt het er dan ook 

vanzelfsprekend op dat gekeken zal moeten worden naar een veel langere (terugverdien-)termijn 

dan 10 a 15 jaar. Kan dit verwacht worden van (eigenaren-)bewoners zelf? 

28.2  Aanpassen setpoint 
Het is evident dat in ieder geval de binnentemperatuur en de nivellering van deze temperatuur in de 

NEN 7120 aangepast dient te worden. Een latere analyse, pas gemaakt na alle bovenstaande 

berekeningen, laat zien dat dit wellicht kan door het voorspelde aantal bewoners (bij 

tapwatergebruik) tegenover de woning specifieke warmteoverdracht coëfficiënt (He;spec) te zetten. 

Op basis daarvan kan de hoeveelheid verwarmd vloeroppervlak (formule 13 in NEN7120) aangepast 

worden. Het is een vrij eenvoudige koppeling die de berekening nog steeds strikt gebouwafhankelijk 

houdt. Zie de tabel hieronder voor de uitkomsten van deze methode. Verticale as is het aantal GBO 

per “NEN-persoon” (uit formule 19.11).  
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He;spec;afgrond 2,00      3,00      4,00      5,00      6,00      

Gemiddelde berekende setpointtemperatuur (Theta,Int,Set,H,Reken)

<2,15 18,01   17,45   17,01   16,69   16,29   

2,15-2,3 17,99   17,46   17,03   16,67   16,29   

2,3-2,45 17,94   17,47   17,04   16,69   16,26   

2,45-2,6 17,99   17,44   17,04   16,69   16,32   

2,6-2,75 18,00   17,46   17,04   16,69   16,34   

2,75-2,9 17,95   17,45   16,99   16,70   16,31   

>2,9 17,93   17,46   17,02   16,68   16,30   

Gemiddelde correctiefactor f_int_set_H_adj

<2,15 0,87      0,83      0,80      0,78      0,75      

2,15-2,3 0,87      0,83      0,80      0,78      0,75      

2,3-2,45 0,86      0,83      0,80      0,78      0,75      

2,45-2,6 0,87      0,83      0,80      0,78      0,75      

2,6-2,75 0,87      0,83      0,80      0,78      0,76      

2,75-2,9 0,86      0,83      0,80      0,78      0,75      

>2,9 0,86      0,83      0,80      0,78      0,75      

Gemiddelde StookFactor obv berekend gasverbruik

<2,15 0,84      0,72      0,61      0,56      0,54      

2,15-2,3 0,68      0,66      0,58      0,55      0,47      

2,3-2,45 0,61      0,63      0,60      0,55      0,48      

2,45-2,6 0,65      0,64      0,57      0,52      0,48      

2,6-2,75 0,67      0,62      0,56      0,52      0,46      

2,75-2,9 0,66      0,66      0,57      0,49      0,64      

>2,9 0,61      0,57      0,49      0,48      0,38      

Aangepaste factor f_mod_sp per categorie (voor nieuwe berekening)

<2,15 0,45      0,52      0,59      0,62      0,63      

2,15-2,3 0,55      0,56      0,61      0,63      0,67      

2,3-2,45 0,59      0,58      0,59      0,62      0,67      

2,45-2,6 0,57      0,57      0,61      0,64      0,67      

2,6-2,75 0,56      0,58      0,62      0,64      0,68      

2,75-2,9 0,56      0,56      0,61      0,66      0,60      

>2,9 0,59      0,61      0,66      0,66      0,72      

Nieuwe berekende gemiddelde setpointtemperatuur

<2,15 18,44   17,40   16,38   15,72   15,06   

2,15-2,3 17,78   17,13   16,22   15,59   14,63   

2,3-2,45 17,44   16,99   16,37   15,66   14,68   

2,45-2,6 17,67   17,00   16,16   15,44   14,73   

2,6-2,75 17,76   16,94   16,13   15,45   14,64   

2,75-2,9 17,67   17,08   16,12   15,32   15,43   

>2,9 17,46   16,71   15,67   15,23   14,10   

 

De gecorrigeerde netto 

setpoint is voor alle 

verschillende groottes 

hetzelfde. Elke woning 

wordt voor 50% verwarmd. 

De kleine, en de grote. 

De correctie op de 

warmtebehoefte is 

daardoor gelijk en feitelijk 

alleen afhankelijk van 

He;spec 

 

Dit terwijl de stookfactor 

duidelijk verschilt per 

GBO(per NEN peroon)-

klasse.  

 

 

Door de vaste waarde 

f;mod;sp (hst 13.1) van 0,5 

te vervangen voor deze 

waardes, wordt een nieuwe 

setpoint berekend. 

 

De nieuwe setpoint gaat uit 

van een veel 

gebalanceerdere en 

realistischere setpoint. 

 

 

Het effect van deze aanpassing aan de berekening is dat de correlatie tussen de stookfactor 

(voorspeld versus werkelijk gasverbruik) en het werkelijk verbruik stijgt van 0,296 naar 0,358. Dit 

betekent dat de theoretische berekening een kleine stap realistischer wordt ingeschat.   
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28.3 Gezondheid 
Landelijk gezien zou het interessant zijn de vraag te stellen wat de rol is van de grootschalige 

isolatieactiviteiten in de jaren ’80 en het aantal patiënten met longaandoeningen (astma, COPD) dat 

sinds die tijd is verzesvoudigd. Zou dit te maken kunnen hebben met een minder financieel 

voordelige aantrekkelijkheid van vloerisolatie in combinatie met de destijdse stormloop op subsidie 

(schimmelvorming) of het gebrek aan benodigde ventilatiesystemen (die zich niet tot slecht 

terugverdienen, paragraaf 26.5)? Opvallend is ook dat uit eerdere analyse van de module Energie 

met de toenamen van de EPC eisen het aantal klachten omtrent ventilatiesystemen is toegenomen 

sinds de jaren ’90. Het onderzoek van Monicair toonde recent aan dat voldoende ventilatie zeker een 

positief effect op de gezondheid kan hebben en dat oudere huizen met een hoge qv10 vaak een hoog 

CO2 gehalte in de slaapkamer hebben (en daar dus toch lierdichter zijn als gedacht). Dit kan ook 

verklaren dat het aantal toegenomen klachten omtrent ventilatie vaker van huurders komt.  

Het energielabel is van origine bedoelt om ook de gezondheid te bevorderen. De afgelopen jaren lijkt 

de focus echter meer te liggen op energiebesparing. Aangeraden kan worden om naar een langere 

termijn te kijken dan slechts 15 jaar. De vraag is of dit verwacht kan worden van bewoners.  

Kortom: het meenemen van gezondheid (aanleggen ventilatiesystemen als geïsoleerd wordt) in de 

energieprestatieberekeningen leidt op korte termijn (10 a 15 jaar) niet (altijd) tot financieel voordeel, 

maar zou dit op de langere termijn (25+ jaar) wel tot besparing leiden op gezondheid(-skosten)? 

Verder zou een aanvulling op onderzoek naar motivaties, stimulansen en obstakels omtrent e-

renoveren kunnen zijn om zorgen en wensen omtrent gezondheid te ondervragen, gezien dit 

voornamelijk bij verbetering van oudere woningen (onterecht?) nog steeds als tegenargument wordt 

aangevoerd (“Isoleren?? Laat maar lekker doortochten!”).  

28.4 Afstand module, uitkomsten en werkelijkheid 
Er zit een zeker afstand in de module Energie, de methode van opname, de vertaling van de data en 

de situatie zoals deze in werkelijkheid is. Er is ongetwijfeld een deel van de woningen die ten gevolge 

van een van deze stappen ver naast de werkelijke situatie staat. Dit is mede een reden geweest om 

per bespaarvariant 12 verschillende terugverdientijden uit te drukken. Men dient de theoretische 

benadering altijd in het oog te houden indien conclusies worden getrokken op basis van dit rapport 

en de berekeningsuitkomsten daarin. Daarnaast zijn de terugverdientijden veelvuldig aangepast, 

waarbij de uitkomsten nog wel is een aardig aantal jaren scheelde(!).  

28.5 Particulieren en energiearmoede 
Huur coöperaties stoten hun energetisch slechte woningen af, met name als de investeringen op 

energetische maatregelen zichzelf niet zullen terugverdienen. Met een mogelijke stijgende 

energieprijs en een sterk toenemend aantal particulieren (die met deze slechte woningen zitten) is 

de kans aanwezig dat er een groter aantal woningen in energiearmoede (energiequote<0,10) komt. 

Bij deelvraag E bleek bijvoorbeeld al dat de ingestelde thermostaat temperatuur een zeer sterk 

verband heeft met de welvaart van de bewoner. Het zou interessant zijn te onderzoeken bij welke 

energieprijsstijgingen bepaalde spanningsvelden ontstaan. Mede in verband met EPV, waar de keuze 

tot besparen op energiekosten wordt ontnomen. 

28.6 Huurpunten op basis van energielabel 
Huurpunten (conform Woning Waardering Stelsel) zijn onder andere gebaseerd op het energielabel. 

De verhuurder mag voor energetisch betere woningen een hogere huurprijs vragen. Wat is de 

invloed van de onbetrouwbaarheid van de rekenmethode NEN7120+NV op de energie labels en op 

de uiteindelijke huurprijs? Helemaal gezien de correlatie tussen het theoretische verbruik en het 
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werkelijke gasverbruik rond de 0,6 ligt en het verschil tussen label A en label G gemiddeld maar zo’n 

800 kuub gas is. 

28.7 Overige relaties terugverdientijden 
Nu de terugverdientijden voor een groot aantal woningen zijn doorgerekend, zou het interessant zijn 

om te kijken of er ergens correlaties liggen tussen berekende terugverdientijden en overige 

variabelen in de module Energie. 

28.8 Meenemen houtverbruik 
Bij deze doorrekeningen is het houtverbruik niet meegenomen. Gezien er een grove 800 bewoners 

wel vaak stoken, zou het interessant zijn dit bij de berekeningsresultaten mee te nemen. Daar is bij 

dit afstudeeronderzoek maar beperkt naar gekeken. Vandaar ook dat de uitgedrukte 

bespaarpercentages in het hoofdstuk over terugverdientijden de nodige vragen zullen oproepen. 

29 Discussie 

29.1 Slechtere warmteweerstand door lambda waarde 
In de nieuwe norm wordt voor isolatiemateriaal gerekend met een warmteweerstandscoëfficiënt van 

0,045 W/mK. Voorheen was dit 0,035 W/mK. Hoe lager de lambda, des te hoger de 

warmteweerstand (Rc). Het zou goed kunnen dat terugverdientijden een stuk hoger uitvallen 

doordat (isolatie) BV’s door deze aanpassing een stuk minder effect hebben. 

29.2 Isoleren tot 60 mm 
Bij het verwerken van de BV’s in de Updater wordt isolatie toegepast als de eigenschappen van het 

schildeel het toelaten en als minder 60 mm isolatie aanwezig is. Schildelen die al enigszins geïsoleerd 

zijn, met 40 of 50 mm isolatie, en daardoor al enig weerstandsvermogen hebben, kunnen de 

terugverdientijden negatief beïnvloeden doordat het bespaareffect minder is bij deze woningen. Er is 

bij BV’s niet gekeken hoeveel woningen in deze categorie vallen. Wel is kort bekeken of het filteren 

op bouwjaargroepen verschil maakten op de terugverdientijd. Oudere woningen zullen namelijk 

doorgaans minder geïsoleerd zijn. Dit was niet het geval. Sterker nog, daar leek grof gezien geen 

verschil in te zitten.  

29.3 Effect imputaties onbekend 
In de bijlage over de Updater zijn imputaties aan de orde gekomen. Geconcludeerd werd dat deze 

imputaties de theoretische verbruiken waarschijnlijk dichter bij de werkelijke zouden brengen. De 

conclusie was echter slechts intuïtief en verder onderzoek zou dit kunnen bevestigen (of juist niet). 

29.4 Investeringskosten zeer statisch 
Kosten voor installaties zijn bijvoorbeeld alleen  op basis van het woningtype gegaan. Verder is er 

geen rekening gehouden met subsidies, geen BTW gerekend of leges. De berekening van de kosten is 

dus zeer statisch gegaan (en zo is ook de energieprestatienorm een vrij statische berekening 

gebleken). 

29.5 Tot slot 
In de gevraagde context staat energiebesparing altijd gelijk aan financieel voordeel omdat gas en 

elektra nu eenmaal geld kosten. Geleerd is uit de literatuur dat energetisch renoveren veel meer is 

dan slechts energie besparen, waar de focus voor dit afstudeerrapport echter niet op is gelegd.  

Het is mij verder niet helemaal bekend waarom de terugverdientijden zo extreem hoog uitvallen. Een 

verklaring kan de vaak weide spreiding zijn van de terugverdientijden, zoals te zien in Figuur 24 en 
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Figuur 25. Daar is overigens ook in te zien dat een significant deel van de woningen wél binnen de 

acceptatiegrens komt (kolommen ‘Som’ in hoofdstuk 26). Nog steeds lijken de gemiddelden veel 

hoger uit te vallen dan soms reëel. 
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