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Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL tussen half november 2013
en begin februari 2014. Contactpersoon was mevrouw M. Lacroix. Dit project si bij ECN
bekend onder projectnummer 52676.

Abstract
The Dutch Minister of Housing wants to send all home owners an indicative energy label
of their houses to make them more aware of energy saving potentials. ECN was asked
how to make an indicative energy label using information from existing databases.
Conclusion of this research is that there is no information available about the energy
characteristics of all homes. These characteristics must be estimated using data about
the penetration of energy saving measures in the Dutch housing stock, divided by
housing type and building year.

“Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en de nodige
zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming daarvan kan ECN geen aansprakelijkheid aanvaarden
jegens de gebruiker voor fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies, ongeacht de oorzaak daarvan, en
voor schade als gevolg daarvan. Gebruik van de informatie in het rapport en beslissingen van de
gebruiker gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de gebruiker. In geen enkel geval zijn ECN,
zijn bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële
of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders.”
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Samenvatting
Aanleiding
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 16 mei 2013 een voorstel gestuurd
aan de Tweede Kamer tot vereenvoudiging van het energielabel. Het indicatieve
energielabel volgt uit een referentiedatabase, waarin van alle woningen in Nederland
(energetische) kenmerken zijn opgenomen waaruit het label kan worden bepaald. ECN
heeft in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) onderzocht
hoe al deze kenmerken voor iedere woning bepaald kunnen worden, welke
databronnen er zijn en welke statistische analyses nodig zijn om ontbrekende data in te
schatten.
Woningkenmerken
Data over adressen van woningen inclusief woningkenmerken als bouwjaar, woningtype
en gebruiksoppervlakte kunnen worden ontleend aan de BAG gekoppeld met de WOZ
registratie van Dataland. Koppeling van deze data met de energielabeldatabase geeft de
woningen zonder geregistreerd energielabel.
Om het indicatieve label te kunnen versturen aan de eigenaar van een woning is
koppeling aan Kadaster gegevens nodig. Om het adres van de eigenaar te bepalen kan
voor natuurlijke personen de GBA, en voor instituties het Handelsregister worden
geraadpleegd.
Energetische kenmerken
Er bestaan geen landelijk dekkende databases over de energetische kenmerken van een
woning. Alleen over woningen op stadsverwarming en woningen met PV bestaan er
databronnen. Mogelijk kunnen energetische kenmerken worden ontleend aan data van
marktpartijen uit taxaties, uit SHAERE, uit stadsvernieuwingsprojecten en uit
subsidieregelingen. De aanbeveling is deze mogelijkheden verder te onderzoeken. De
vraag daarbij is of deze data gebruikt mogen worden en de data zullen niet compleet en
niet landelijk dekkend zijn. Er is dus een methode nodig om de energetische kenmerken
van een woning in te schatten.
RVO.nl en het Ministerie van BZK willen de energetische kenmerken van woningen
bepalen aan de hand van voorbeeldwoningen. Deze voorbeeldwoningen representeren
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een bepaald woningtype en bouwjaarklasse. De uitgangspunten voor de
voorbeeldwoningen zijn gebaseerd op de meest voorkomende situatie voor die
categorie woningen. Deze methode is vergelijkbaar met die van marktpartijen die de
energetische kenmerken inschatten op basis van de meest voorkomende situatie. De
betrouwbaarheid is afhankelijk van de penetratiegraad van maatregelen. Voor
installaties, zoals HR ketel en type ventilatiesysteem zal de betrouwbaarheid hoger zijn
dan 80%. Maar voor isolatie zal de betrouwbaarheid laag zijn door de lagere
penetratiegraad. Ervaringen van marktpartijen laten zien dat 40% van de woningen het
juiste label krijgt en de inschatting van het energielabel in ca. 80% van de woningen 1
labelklasse af wijkt. Maar dat verschilt erg per bouwjaarklasse. Voor woningen gebouwd
voor 1975 krijgt ca. 25% van de woningen het juiste label en wijkt 65% 1 labelklasse af.
Verdere segmentering leidt niet per se tot een betrouwbaardere inschatting. Dat is
namelijk alleen het geval als in het ene segment het kenmerk heel veel voorkomt (bijv.
90%) en in een andere segment bijna helemaal niet (bijv. 10%). Als de aanwezigheid van
het kenmerk in meerdere segmenten maar weinig van elkaar verschilt (en dat zal
meestal zo zijn), dan voegt verdere segmentering weinig toe.
Duidelijk is dat het indicatieve energielabel een indicatie is op basis van
voorbeeldwoningen. Willen woningeigenaren precies weten wat hun energielabel is,
dan kunnen ze de vooraf ingevulde gegevens controleren en eventueel aanpassen op de
online tool die vanaf januari 2015 beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid.
De methode voor het bepalen van de energetische kenmerken van een woning kan het
beste per kenmerk worden gekozen. In tabel S.1 is een overzicht gegeven van alle
kenmerken.
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Tabel 1: Te verzamelen kenmerken, potentiële databron, te hanteren aanname, verwachte fouten en mogelijkheden om te verbeteren.
#

Kenmerk

Potentiële Databron

Invloed op Energie-Index

Aanbeveling aanname voor indicatief label

A1

Woningtype

WOZ registratie Dataland

nvt

nvt

A2

Woningsubtype

Subtypen EG uit WOZ

Verwachte % foute
inschattingen
Minder dan 5%

Mogelijkheid verbeteren

Minder dan 5%

Subtypen MG niet beschikbaar
B

Bouwjaar

BAG en WOZ

Minder dan 5%

C

Gebruiksoppervlakte

BAG

Minder dan 5%

1

Beglazing leefruimte

Lokale en landelijke subsidies op
HR++ glas (dekking ca. 2%)

2

Beglazing slaapruimte

Geen data over slaapruimten

3

Isolatiewaarde gevel

Lokale subsidieregelingen

0,50-0,80
(tussenwoning 0,320,47)

4

Isolatiewaarde dak

Lokale subsidieregelingen

5

Isolatiewaarde vloer

Lokale subsidieregelingen

6

Opwekkingstoestel
verwarming

Stadsverwarming via Energie
Nederland. Voor Blok- en
stadsverwarming Meldingsplicht
bij ACM

Eengezinswoning:
0,27-0,40
Meergezinswoning (met
dak): 0,45-0,57
Eengezinswoning:
0,12-0,15
Meergezinswoning (met
vloer): 0,19-0,35
HR107 ketel:
0,34-0,45
Warmtepomp:
0,53-0,87
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Eengezinswoning:
0,15-0,22
Meergezinswoning:
0,27-0,33

bouwjaar na 1999 HR++ glas en voor 1999 dubbel
glas als aanname in indicatief label.

Ca. 40%

Bouwjaarklasse 1992-2005
opsplitsen naar voor 1999 en na
1999 om zo HR glas beter te
bepalen.

In woningen gebouwd
voor 1975 circa 40%
foute inschattingen, na
1975 nauwelijks fouten
In woningen gebouwd
voor 1975 circa 35%
foute inschattingen, na
1975 nauwelijks fouten
In woningen gebouwd
voor 1982 circa 30%
foute inschattingen, na
1982nauwelijks fouten
Circa 20%

Verfijning van woningcategorieën met bouwjaar voor
1975, geeft mogelijk beperkte
afname aantal fouten.
Verdere verfijning
woningcategorieën heeft
waarschijnlijk geen zin.

Geen aparte inschatting maken voor slaapruimten.
Na bouwjaar 1965 gevelisolatie veronderstellen.
Rc-waarden schatten o.b.v. bouwjaar en
bouwbesluit.
Voor 1965 geen gevelisolatie veronderstellen.
Overal dakisolatie veronderstellen. Rc-waarden
schatten o.b.v. bouwjaar en bouwbesluit.

Na bouwjaar 1982 vloerisolatie veronderstellen.
Rc-waarden schatten o.b.v. bouwjaar en
bouwbesluit.
Voor 1982 geen gevelisolatie veronderstellen.
Voor niet collectieve systemen uitgaan van HRketel

Bouwjaarklasse 1975-1991
opsplitsen naar voor 1982 en na
1982 om zo vloerisolatie beter
te bepalen.
Verzamel data over collectieve
systemen
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#

Kenmerk

Potentiële Databron

Invloed op Energie-Index

Aanbeveling aanname voor indicatief label

7

Geen bruikbare databronnen

Zie kenmerk 6

8

Opwekkingstoestel
tapwater
Close-in boiler

Geen bruikbare databronnen

Gemiddeld 0,20

Uitgaan van combi-ketel afgeleid van type
verwarming.
Geen close-in boiler

9

ventilatiesysteem

Geen bruikbare databronnen

Vraaggestuurde
ventilatie met WTW:
0,07-0,13

10

Duurzame energie
zonneboiler
Duurzame energie PV

Mogelijk beperkt info
subsidieregelingen
PIR database en
subsidieregelingen

Verwachte % foute
inschattingen
Circa 20%

Mogelijkheid verbeteren

12%

Weglaten, alleen invullendoor
bewoner
Een specifieke verfijning naar
bouwjaar verminderd fouten.

Ca. 20-30%

0,20-0,37

Mechanische ventilatie in meergezins na 1965,
vrijstaand na 1992 overige woningtypen vanaf
1980. Vraaggestuurde mechanische ventilatie
vanaf 2005. Andere bouwjaarklasse natuurlijke
ventilatie.
Aannemen dat er geen zonneboiler aanwezig is

Afhankelijk van
individuele situatie

Overnemen uit database Rijkswaterstaat. Anders
aannemen dat geen PV is geïnstalleerd

25%

2%

1
Inleiding
1.1

Aanleiding

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 16 mei 2013 een voorstel gestuurd
1
aan de Tweede Kamer tot vereenvoudiging van het energielabel. Het energielabel
moet daarbij goedkoper en nuttiger worden als bewustwordingsinstrument bij het
stimuleren van energiebesparing in woningen. De kosten voor het huidige energielabel
variëren momenteel tussen de 100 en 200 euro. De kosten bestaan uit voorrijkosten en
de arbeidsuren van de deskundige. Voorrijkosten kunnen worden bespaard door het
energielabel te bepalen zonder een bezoek aan de woning. De arbeidskosten kunnen
omlaag door het aantal woningkenmerken dat moet worden opgenomen te
verminderen. Maximale bewustwording bij de particuliere woningeigenaar wordt
bereikt als hij zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van een energielabel. Met alle
ontwikkelingen op ICT-gebied wordt het steeds makkelijker om hem daar op afstand
goed bij te ondersteunen.
Het proces om te komen tot een vereenvoudigd energielabel ziet er op hoofdlijnen als
volgt uit: De woningeigenaar waarvan de woning nog geen label heeft, krijgt een eerste
indicatie van het energielabel. Het indicatieve energielabel volgt uit een referentiedatabase, waarin van alle woningen in Nederland (energetische) kenmerken zijn
opgenomen waaruit het label kan worden bepaald. De eigenaar moet vervolgens
controleren of deze kenmerken voor zijn woning kloppen:
 Zijn alle gegevens correct, dan kan hij het indicatieve label registreren en is het
energielabel op dat moment vastgelegd.
 Zijn er energetische kenmerken in de werkelijke situatie anders, dan kan hij deze
wijzigen via de website. Op deze manier ontstaat een actuele set kenmerken die zo
goed mogelijk de werkelijke situatie van de woning beschrijft. Een rekenmodel op
basis van het Nader Voorschrift (NV) rekent dan aan de hand van deze actuele
kenmerken het energielabel uit. Daarna kan het label alsnog worden geregistreerd
door de woningeigenaar.
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
1

bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/16/kamerbrieftoezeggingen-en-moties-bouwregelgeving-energiebesparing-en-brandveiligheid.html
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Vóór het proces van registratie dient een erkende deskundige op afstand de door de
woningeigenaar ingevulde woningkenmerken te valideren. In Figuur 1 is het proces
schematisch weergegeven. Omcirkeld is het gebruik van een referentiedatabase, dat
onderwerp is van dit onderzoek.

Figuur 1: Proces om te komen tot een indicatief energielabel (bron: RVO.nl)

Invoer:
Postcode
en
huisnumme

Indicatief

Vulling
UIT

Referentiedatabase
(RVO.nl/DICTU)

Ingevulde
parameter
s

5 miljoen keer

Internettool obv
NV

NIET
OKE?

OKE?

Parameters wijzigen
naar werkelijke
situatie
Onafhankelijke deskundige

Registratie
energielabel
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1.2 Vraagstelling
2

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een concept-lijst opgesteld
met kenmerken van een woning waarmee het indicatieve label kan worden berekend.
Die kenmerken staan in Tabel 1 en 2.
De vraag is hoe al deze kenmerken voor iedere woning bepaald kunnen worden. Welke
databronnen kunnen daarvoor worden gebruikt? Zijn er statistische analyses nodig om
ontbrekende data in te schatten?
RVO.nl en het ministerie van BZK hebben ECN gevraagd in beeld te brengen welke
mogelijke scenario’s er zijn om te komen tot een indicatie van het energielabel, en de
energetische kenmerken van de betreffende woning.

Tabel 2: Algemene kenmerken woning
Algemene kenmerken (om woning te identificeren)
nr

parameters

invoer/keuzes

A1

woningtype

eengezinswoning (EG):
vrijstaand
2 onder 1 kap woning
rijwoning
meergezinswoningen (MG):
appartement/(galerij)flat
maisonnettewoning

A2

woningsubtype

Sub woningtypen rijwoning:
tussenwoning;
hoekwoning.
Sub woningtypen MG:
hoekwoning onder dak;
tussenwoning onder dak;
hoekwoning op tussenverdieping;
tussenwoning op tussenverdieping;
hoekwoning onderste bouwlaag;
tussenwoning onderste bouwlaag;
tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag;◦
hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag.

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
2

D.d. oktober 2013. Dit was het uitgangspunt waarmee ECN het onderzoek is gestart. In februari 2014 is op basis
van enkele onderzoeken een definitieve lijst opgesteld. De vraagstelling is gewijzigd en kenmerk 8 is onderdeel
van kenmerk 7 geworden.
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B

bouwjaar

bouwjaarklasse conform indeling voorbeeldwoningen:
◦ t/m 1945;
◦ 1946-1964;
◦ 1965-1974;
◦ 1975-1991;
◦ 1992-2005;
◦ 2006-nu

C

gebruiksoppervlak

m2 gebruiksoppervlak

Tabel 3: Energetische kenmerken woning
Energetische kenmerken
nr

parameters

invoer/keuzes

1

beglazing leefruimte

Glastype:
- enkelglas;
- dubbelglas;
- HR glas;
- drievoudig HR glas.

2

beglazing slaapruimte

Glastype:
- enkelglas;
- dubbelglas;
- HR glas;
- drievoudig HR glas.

3

isolatiewaarde gevel

(na)geïsoleerd ja/nee (woning voor 1975),
< voor woningen na 1975 obv bouwjaar achter de
schermen bepalen >

4

isolatiewaarde dak

(na)geïsoleerd ja/nee (woning voor 1975),
< voor woningen na 1975 obv bouwjaar achter de
schermen bepalen >

5

isolatiewaarde vloer

(na)geïsoleerd ja/nee (woning voor 1975),
< voor woningen na 1975 obv bouwjaar achter de
schermen >

6

opwekkingstoestel verwarming

lokaal / cv-ketel / warmtepomp / collectief of
stadsverwarming

subvraag bij cv-ketel

jaar van installatie (-> type + HR ww)

7

opwekkingstoestel tapwater

lokaal (geiser) / (combi)ketel / collectief of

8

Close in boiler keuken

ja/nee

9

ventilatiesysteem

natuurlijk / mechanisch / balans

10

duurzame energie opties

zonneboiler: ja/nee

stadsverwarming/boiler

PV: m2
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1.3

Aanpak

ECN heeft eerst gesproken met marktpartijen die al energiebesparingstools hebben
ontwikkeld en daarin al een indicatief label op adresniveau bepalen. Ook hebben we
gesproken met marktpartijen die schattingen van energie labels van woningen maken,
vanwege de taxatie van woningen of als informatie voor marketing doeleinden.
Daarnaast hebben we gesproken met medewerkers van het Kadaster en Dataland over
databronnen die zij beheren, waaruit kenmerken van woningen kunnen worden
afgeleid.
In de interviews is gesproken over hoe marktpartijen de kenmerken van woningen
bepalen: direct uit bestaande databases (bijvoorbeeld bouwjaar bij het Kadaster) of
indirect door kenmerken af te leiden uit andere bekende kenmerken (bijvoorbeeld
isolatiegraad afleiden van bouwjaar). Ook is gevraagd welke databronnen zij gebruiken
en hoe betrouwbaar die data zijn, hoe ze omgaan met data die ontbreken en hoe
betrouwbaar uiteindelijk de inschatting van het energielabel is. Daarnaast heeft ECN
analyses gemaakt met behulp van het WoON 2012 bestand. Hiermee is ingeschat hoe
betrouwbaar de door marktpartijen beschreven methodes kunnen zijn. Ook is gekeken
welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van deze methodes. Tot slot heeft ECN
gezocht naar aanvullende databronnen die door de marktpartijen nog niet worden
gebruikt.

Betrouwbaarheid
Met betrouwbaar bedoelen we in hoeveel % van de woningen de data over of
inschatting van een kenmerk van een woning of het energielabel van een woning
overeenkomt met de werkelijke situatie.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 bespreken we de databronnen die gebruikt kunnen worden bij het
bepalen van de kenmerken van een woning. Er zijn geen landelijk dekkende
databronnen op basis waarvan alle energetische kenmerken van een woning kunnen
worden bepaald, de ontbrekende data moeten worden geschat. Daarom schetsen we in
hoofdstuk 3 de verschillende methoden die marktpartijen gebruiken om de
energetische kenmerken in te schatten, en de insteek van de RVO.nl en het ministerie
van BZK om de energetische kenmerken in te schatten op basis van de
voorbeeldwoningen. Ook de mogelijkheden om via een verdere segmentering de
betrouwbaarheid van deze methode te verbeteren, is onderdeel van hoofdstuk 3. De
keuze voor een methode kan per kenmerk verschillend zijn. In hoofdstuk 4 bespreken
we per kenmerk de potentiële databronnen, de invloed op de energie-index,
aanbevolen aannames, het verwachte foutpercentage en mogelijkheden om de
inschatting te verbeteren. Hoofdstuk 5 beschrijft de conclusies.
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2
Databronnen
2.1 Inleiding
De Rijksoverheid wil een referentiedatabase (laten) opstellen waarin voor elke woning
in Nederland specifieke kenmerken zijn opgenomen op basis waarvan het indicatieve
energielabel kan worden bepaald. Om deze database voor het indicatieve energielabel
te vullen zijn drie typen woningkenmerken nodig:
1. Of een woning een energielabel heeft en van de woningen zonder geregistreerd
energielabel de adressen van de eigenaar.
2. De woningkenmerken bouwjaar, woningtype, en gebruiksoppervlakte.
3. De energetische kenmerken van een woning.
In paragraaf 2.2 beschrijven we een aantal databronnen over woningen en
woningkenmerken, waarmee adressen van eigenaren en algemene woningkenmerken
kunnen worden bepaald. In paragraaf 2.3 schetsen we een aantal databronnen met
informatie over energetische kenmerken.

2.2 Databronnen woningen en
woningkenmerken
Er zijn verschillende bronnen voor adressen en kenmerken van woningen: de Basis
Administratie Gebouwen (BAG), de WOZ registratie en de Basis Registratie Kadaster
(BRK).

14

Basis Administratie Gebouwen (BAG)
De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en
adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG biedt een overzicht van alle gebouwen in
Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.
Gemeenten vullen de BAG met informatie en het Kadaster beheert de landelijke
database. In de BAG zitten 11 zogenaamde ‘gebruiksdoelen’ afgeleid uit het
bouwbesluit waaronder het gebruiksdoel “woonfunctie”. Verder bevat de BAG
gegevens over gebruiksoppervlakte en bouwjaar.
Dataland: WOZ registratie
Dataland is in 2001 opgericht met als doel alle gemeentelijke geo- en
vastgoedinformatie in Nederland toegankelijk te maken via één distributiepunt.
Momenteel nemen 400 gemeenten deel. Tot de afnemers behoren banken, notarissen,
energiebedrijven, woningcorporaties en veiligheidsregio’s. De informatie wordt gebruikt
voor aan- en verkoop van onroerende zaken, voorraadbeheer van woningen en
rampenbestrijding en preventie. In de WOZ registratie zit informatie over het bouwjaar
van een woning, het woningtype, de inhoud en de WOZ waarde. Dataland heeft de
WOZ registratie gekoppeld aan de BAG.
Basis Registratie Kadaster (BRK)
De Basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.
De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale
percelen. BRK houdt ook bij of op een perceel een woning staat. Uit de kadastrale kaart
kan het woningtype worden afgeleid. In BRK staat ook het bouwjaar van een woning en
de naam en geboortedatum van de eigenaar.

2.2.1 Woningen zonder geregistreerd energielabel met
informatie over eigenaar en adres
Op basis van de drie besproken bronnen kan een lijst van woningen zonder
geregistreerd energielabel worden gemaakt , met de adressen van de woningeigenaren.
De methode om een lijst te krijgen met woningen zonder energielabel inclusief naam en
adres van de eigenaar is aangegeven in Figuur 2.
Hoe bepaal je wat een woning is?
BAG kent het gebruiksdoel “woonfunctie”, WOZ registratie kent “bestemming” toe aan
een gebouw. Basis Registratie Kadaster (BRK) houdt ook bij of op een perceel een
woning staat. De BAG maakt onderscheid tussen verblijfsobjecten en lig- en
standplaatsen. Wanneer alleen de verblijfsobjecten met een woonfunctie in de BAG
worden geselecteerd, blijven woonboten en de woonwagens buiten beschouwing.
Maar deze zijn ook niet labelplichtig. Vakantiehuizen zijn meestal geen verblijfsobjecten
en hebben in BAG het gebruiksdoel logiesfunctie. Het zal lastig zijn deze vakantiehuizen
alleen via de BAG te identificeren als vakantiewoning, mogelijk biedt de WOZ registratie
daarover informatie.
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We gaan er in dit rapport vanuit dat in eerste instantie alleen verblijfsobjecten met een
woonfunctie een indicatief label krijgen. Wanneer ook woonboten, woonwagens en
vakantiehuizen van een indicatief label moeten worden voorzien, zal het lastig zijn de
energetische kenmerken te bepalen omdat er geen gegevens vanuit WoON 2012
beschikbaar zijn. De BAG kent soms meerdere functies toe aan een object bijvoorbeeld
bij een kantoor aan huis of aanleunwoning in de zorgsector. De koppeling van 2
bestanden, van de BAG aan de WOZ registratie, geeft duidelijkheid of het echt een
woning betreft. Dataland heeft deze koppeling al gereed.
Hoe bepaal je welke woningen nog geen energie label hebben?
Dat kan door koppeling van de BAG/WOZ-registratie met de labeldatabase. Op 1 januari
2013 waren er in de labeldatabase 2,16 miljoen woningen geregistreerd. Daarvan zijn
1,8 miljoen woningen een sociale huurwoning in eigendom van een woningcorporatie.
Van de 360.000 overige woningen zijn slechts 92.000 woningen een particuliere
3
koopwoningen waar de eigenaar ook de bewoner is .
Hoe bepaal je wie de eigenaar is van een woning?
BRK registreert formeel wie de eigenaar is van een perceel en het eigendom van daarop
liggende panden, in de WOZ-registratie van Dataland staat alleen of de eigenaar ook de
bewoner is. Hoe bepaal je het adres van de eigenaar? Het adres van de eigenaar zit niet
in de WOZ registratie van Dataland, de gemeenten hebben die informatie natuurlijk wel
om de OZB beschikking te versturen. Het adres van de eigenaar kan bepaald worden
door koppeling van de BRK aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voor
natuurlijke personen en koppeling aan het Handelsregister voor instituties. De GBA
wordt landelijk beheerd door het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten (BPR).

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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Bron: Kadaster: Rapport eigendomssituatie energielabels

Figuur 2: Methodiek voor het verkrijgen van het adres van de eigenaar van een woning zonder
energielabel

2.2.2 Algemene woningkenmerken
De woningkenmerken die nodig zijn voor het bepalen van het indicatief energielabel
zoals bouwjaar, gebruiksoppervlakte en woningtype zijn in verschillende databronnen
beschikbaar (zie Tabel 4).
Voor de BAG is het oorspronkelijk bouwjaar van het pand leidend. Voor de WOZ wordt
per objectdeel een ander bouwjaar bijgehouden, bijvoorbeeld als een woning op een
later moment een aanbouw heeft gekregen.
Het woningtype wordt alleen in de WOZ registratie vermeld. Het gaat dan om een
typering als vrijstaande woning, 2-onder-1 kap, rijtjeswoning, hoekwoning en
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appartement. De verdere indeling van subtypen bij meergezinswoningen is in geen
enkele bron beschikbaar. Het gebruiksoppervlakte zit alleen in de BAG.
Naast deze woningkenmerken zit in de WOZ registratie ook de inhoud van een woning
en de WOZ waarde. Sommige marktpartijen houden bij de bepaling van een indicatief
energielabel ook rekening met de geometrie van een woning. Daarvoor kan het handig
zijn ook de grondoppervlakte te weten.

Tabel 4: Woningkenmerken in de BAG, WOZ en BRK
Kenmerk

BAG

WOZ

BRK

bouwjaar

Ja

Ja

Ja

Woningtype

Nee

Ja

Afgeleid uit kaart

Ja

Nee

Nee

Inhoud

Nee

Ja

Nee

Grondoppervlakte

X,Y coördinaten

Nee

WOZ

Nee

Ja

Gebruiks
oppervlakte

% bebouwd oppervlak X
perceel oppervlak
Nee

Betrouwbaarheid
De BAG en WOZ worden ingevuld door gemeenten. De betrouwbaarheid van de
gegevens kan per gemeente verschillen, het blijft mensenwerk. De WOZ registratie is
relatief betrouwbaar, omdat het gebruikt wordt voor belastinginning. De gegevens zijn
daardoor actueel, worden jaarlijks gebruikt en gecontroleerd door bewoners zelf.
Dataland werkt aan verbetering van de WOZ registratie door de aangeleverde data te
checken op fouten en hierover terugkoppeling te geven naar gemeenten. De
combinatie van bronnen, zoals de koppeling van de BAG met de WOZ registratie geeft
ook een check op fouten. Marktpartijen geven aan zelf verbeterslagen te hebben
uitgevoerd op deze bronnen. Meerdere marktpartijen geven aan dat de BAG en WOZregistratie voor 95% van de woningen dezelfde informatie geven. Bij de overige 5%
moet een keuze worden gemaakt tussen deze 2 bronnen.
De BRK van het Kadaster richt zich op percelen, daardoor hoeven kenmerken over
woningen niet 100% hetzelfde te zijn als in de BAG en WOZ-registratie die zich richten
op individuele woningen.

2.3 Databronnen energetische kenmerken
Er zijn geen landelijk dekkende databronnen op basis waarvan alle energetische
kenmerken van een woning kunnen worden bepaald.
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We hebben daarom een inventarisatie gemaakt van niet-landelijk dekkende bronnen en
van bronnen die slechts een specifiek energetisch kenmerk beschrijven. Deze worden
beschreven in paragraaf 2.3.1. De ontbrekende data kunnen worden geschat via
statistische analyses. Voor die schatting zijn ook data nodig. Deze worden beschreven in
paragraaf 2.3.2.

2.3.1 Data op adresniveau
Taxaties
Eén marktpartij verzamelt energetische kenmerken bij het waarderen van portfolio’s
van woningen. Deels wordt daarbij gebruik gemaakt van informatie van makelaarssites.
Dit betreft circa 1 miljoen woningen, grotendeels bestaande koopwoningen en de
meeste van deze adressen komen niet voor in de labeldatabase. Ongeveer de helft van
de adressen betreft woningen gebouwd voor 1992.Wel moet opgemerkt worden dat
niet altijd alle energetische kenmerken voor deze adressen konden worden verzameld.
SHAERE
AEDES heeft de database SHAERE (Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten
Energiebesparing). In deze database zijn energielabeldata opgenomen van sociale
huurwoningen. In 2012 leverden 188 corporaties van 1,4 miljoen woningen de gegevens
aan. In totaal bevat de database ongeveer 1,9 miljoen woningen. In de SHAERE
database zitten gegevens van sociale huurwoningen die niet zijn afgemeld bij de
labeldatabase van RVO.nl. Naar schatting zit 80% wel in de database. Het komt wel voor
dat niet het meest recente label in de labeldatabase is afgemeld. De reden dat
corporaties niet alle labels afmelden bij RVO.nl heeft te maken met de kosten. EPAadviseurs die labels afmelden krijgen een audit. Hoe meer labels afgemeld zijn, hoe
groter de audit. Omdat deze audits betaald moet worden door de EPA-adviseur, wordt
er soms voor gekozen om niet alle labels af te melden en te wachten op
mutatiemomenten. Daar tegenover staat dat ook niet alle corporaties al hun labels
hebben laten opnemen in de SHAERE database. Door de labeldatabase te combineren
met de SHAERE database kan het grootste deel van de labels in de sociale huursector in
kaart gebracht worden. De SHAERE database bevat naast de labelscore, ook alle
inputgegevens over energetische eigenschappen. Alle energetische kenmerken zijn dus
beschikbaar in SHAERE.
Stadsvernieuwingsprojecten
De enige centrale bron waaruit mogelijk informatie over stadsvernieuwing te halen is,
zijn de zogenaamde woningmutatiebestanden. Die vormen een registratie van allerlei
zaken die te maken hebben met in en buiten gebruik stellen van woningen. Het gaat
dan om sloop en nieuwbouw. Er zitten echter ook codes in die indicaties zouden kunnen
bieden voor (grootschalige) verbouw, zoals een combinatie van ‘Onttrekking door
Verbouw’ en ‘Wederingebruikname’. Met deze codes kan bepaald worden of er op een
adres grootschalige renovatie heeft plaatsgevonden. Dit zegt nog niets over
energetische kenmerken, maar het jaar van renovatie kan een indicatie geven voor de
energiebesparende maatregelen die toen geïnstalleerd zijn.
De data gaan terug tot 1984. Welke van die mutatiecodes zouden kunnen worden
gebruikt als indicatie van renovatie moet nog worden onderzocht. Door
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steekproefbestanden (zoals de WoON energiemodule) waarin de renovaties zijn
opgenomen, op adresniveau te combineren met deze registraties kan wel een beeld
worden verkregen van welke codes daar de beste kans op bieden. Ook het ruimtelijk in
beeld brengen van de renovaties kan zicht bieden op ‘complexen’ waar grootschalig is
gerenoveerd.
Ter indicatie van de aantallen, in 1984 ging het om een kleine 8000 toevoegingen
anders dan door nieuwbouw. Waarschijnlijk gaat het voornamelijk om sociale
huurwoningen.
Lokale klimaatagenda
Met betrekking tot de lokale klimaatagenda zijn er bij het Ministerie van I&M geen
databestanden bekend die nuttig kunnen zijn. De klimaatmonitor van Rijkswaterstaat
geeft wel gedetailleerde informatie, maar dit gaat meestal niet verder dan wijkniveau.
Gegevens op adresniveau zijn hier niet beschikbaar.
Subsidieregelingen
Een andere mogelijke databron zouden subsidieregelingen kunnen zijn. Dat moeten dan
wel recente subsidieregelingen zijn omdat financiële administratie van
4
bedrijven/instellingen niet langer dan 7 jaar bewaard hoeft te blijven. De meest
succesvolle in de laatste jaren was de subsidieregeling voor HR++ glas in 2009/2010.
Hiervoor zijn circa 100.000 aanvragen geweest. Ook voor duurzame warmteopties zijn
subsidies verstrekt maar de aantallen zijn minder groot dan bij glas. In de periode 20082010 was er de subsidieregeling duurzame warmte voor zonneboilers en
warmtepompen. Beide regelingen liepen via Agentschap NL en er zijn hierover dus
mogelijk nog gegevens bij RVO.nl voor handen.
Voor isolatie was er de btw-verlaging op loonkosten bij na-isolatie in de bestaande
bouw in 2010/2011 en 2013/2014. Waarschijnlijk zal de Belastingdienst geen informatie
hebben op maatregelniveau per adres omdat deze via btw boekhouding van de
aannemer worden verrekend.
Naast landelijke subsidieregelingen vormen lokale subsidieregelingen een mogelijke
bron. Veel provincies en gemeenten hebben subsidies voor energiebesparende
maatregelen verstrekt in de afgelopen jaren. Onderzocht moet worden of uit de
subsidiegegevens informatie over specifieke maatregelen kan worden gehaald. Het
hangt ook af van hoe de subsidie is vormgegeven. Als de subsidieregeling zich richt op
labelverbetering waarbij een energielabel moet worden overlegd, dan hebben die
woningen al een label en vallen buiten de doelgroep voor het indicatieve label. Het is
arbeidsintensief om alle lokale overheden afzonderlijk te benaderen en om gegevens te
vragen. Onbekend is om hoeveel aanvragen c.q. woningen per provincie of gemeente
het gaat.
PIR en Subsidies over PV-panelen
Voor PV bestaat sinds kort het Productie Installatie Register (PIR) van de
netwerkbedrijven. In september 2013 stonden daar 106.998 PV installaties
5
geregistreerd die door huiseigenaren zelf zijn aangemeld via de website
www.energieleveren.nl. De data worden beheerd door Energie Data Services Nederland
(ESDN). Ook Rijkswaterstaat verzamelt deze data en combineert deze met data over
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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Informatie website belastingdienst.

5

http://www.netbeheernederland.nl/nieuws/nieuws-detail/?newsId=af0a4cc6-a7ea-4d8a-b013-2660bb3f2094
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subsidieregelingen voor haar klimaatmonitor. Vergeleken met het geïnstalleerde
vermogen zoals bepaald door het CBS lijkt de PIR een dekkingsgraad van 75% te
hebben.
Collectieve verwarming bij Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Sinds de warmtewet van kracht is per 1 januari 2014, zijn warmteleveranciers verplicht
zich te melden bij de ACM. Dit is nodig omdat deze dan toezicht kan houden op het
naleven van de wettelijke eisen rond warmtetarieven. De meldplicht geldt niet alleen
voor grootschalige stadsverwarmingsprojecten, maar ook voor blokverwarming in
bijvoorbeeld grote flats. In theorie zouden daardoor alle collectieve systemen bij de
ACM bekend moeten zijn. In de praktijk blijkt dat op dit moment (januari 2014) er nog
6
zeer weinig warmteleveranciers aangemeld zijn bij de ACM.
Informatie stadsverwarming EDSN
Energiebedrijven die stadsverwarmingssystemen beheren hebben inzicht in de adressen
van de aangesloten woningen. Om woningen te identificeren die op stadsverwarming
zijn aangesloten, zou een beroep gedaan kunnen worden op brancheorganisatie
Energie Nederland. Voor de uitvoering van het Basisonderzoek Warmte
Kleinverbruikers inventariseren zij jaarlijks bij hun leden de postcodes die zijn
aangesloten op stadsverwarming. Energie Dataservice Nederland (EDSN) beheert deze
database voor de energiebedrijven.
Privacy
Gegevens uit subsidieregelingen en andere bestanden zoals in deze paragraaf genoemd,
mogen niet zo maar gebruikt worden. In het kader van privacywetgeving moet de
beheerder c.q. eigenaar van een database toestemming geven voor gebruik van de
data. Indien beheerder akkoord is, dan is RVO.nl bewerker van de gegevens. Omdat
opzet en beheer van de database voortvloeit uit wet- en regelgeving, is het toegestaan.
Wel moet een melding uitgaan naar het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

2.3.2 Data voor statistische analyses
Om ontbrekende energetische kenmerken van een woning in te schatten kan een
analyse worden gemaakt van de meest voorkomende situatie in een vergelijkbare
woning. Ook daarvoor zijn databronnen nodig.
WoON 2012
In de energiemodule van WoOn 2012 is voor een representatieve steekproef van de
Nederlandse woningenvoorraad bepaald welke energiebesparende maatregelen zijn
toegepast. In 4790 woningen zijn door een inspecteur de energetische kenmerken
bepaald. Met deze informatie kan een redelijk actueel beeld worden gegeven van
woningen, gesegmenteerd naar bouwjaarklasse en woningtype.
Energielabeldatabase
In principe is elk label dat opgesteld is door een EPA-adviseur, geregistreerd in de
energielabeldatabase van RVO.nl. Niet alleen de energie-index is in de database
opgenomen, ook energetische kenmerken worden geregistreerd. Daarmee is de
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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energielabeldatabase met 2 miljoen woningen de grootste dataset met energetische
kenmerken in Nederland. Het overgrote deel betreft woningen in de sociale huursector.
Op dit bestand kunnen in theorie betrouwbare statistische analyses worden uitgevoerd.
Er zijn echter twee knelpunten bij het gebruik van de labeldatabase:
1. In de labeldatabase zijn de energetische kenmerken opgenomen in een aparte file
per woning en deze kenmerken zijn nu niet in de database zichtbaar.
2. De labeldatabase bevat alleen labels van woningen waarvoor een label is
opgesteld. Dat is geen aselecte groep, mogelijk zit hier een bias in van bepaalde
typen woningen en is de labeldatabase daardoor niet representatief. Sommige
marktpartijen gebruiken nu ook data van reeds gelabelde woningen om
energetische kenmerken in te schatten. Ook in die gevallen is de vraag of de
dataset representatief is.

2.4 Conclusie databronnen
Data over adressen van woningen inclusief woningkenmerken als bouwjaar, woningtype
en gebruiksoppervlakte kunnen worden ontleend aan de BAG gekoppeld met de WOZ
registratie van Dataland. Koppeling met de energielabeldatabase geeft de woningen
zonder geregistreerd energielabel.
Om het indicatieve label te kunnen versturen aan de eigenaar van een woning is
koppeling aan Kadaster gegevens nodig, Om het adres van de eigenaar te bepalen kan
voor natuurlijke personen de GBA en voor instituties het Handelsregister worden
geraadpleegd.
Er bestaan geen landelijk dekkende databases over de energetische kenmerken van een
woning. Alleen over woningen op stadsverwarming en woningen met PV bestaan
landelijke databronnen. Mogelijk kunnen energetische kenmerken worden ontleend
aan data van marktpartijen uit taxaties, uit SHAERE, uit stadsvernieuwingsprojecten en
uit subsidieregelingen. De vraag daarbij is of deze data gebruikt mogen worden en de
data zullen niet compleet en niet landelijk dekkend zijn. Het is daarom zeer de vraag of
het loont deze bronnen verder te onderzoeken.
Omdat we constateren dat er geen landelijk dekkende bronnen zijn over de
energetische kenmerken van een woning, moeten we op zoek naar een methode om
die energetische kenmerken in te schatten. De mogelijkheden daarvoor worden
beschreven in hoofdstuk 3.
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3
Achtergronden bij het
inschatten van energetische
kenmerken
In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat niet voor alle woningen gegevens beschikbaar zijn
over de energetische kenmerken. Er is dus een methodiek nodig om de energetische
kenmerken bij te schatten. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat er niet vooraf input van
de eigenaars gevraagd kan worden. Ook moet de inschatting betrekking hebben op
individuele energetische kenmerken en niet alleen van het label zelf.
De energie-index van een woning kan betrouwbaarder worden ingeschat dan 10 losse
energetische kenmerken. Eenvoudig gezegd kan bij tien kenmerken tien keer een foute
inschatting gemaakt worden en bij een energie-index maar één keer. Het voordeel van
losse kenmerken is dat het voor de woningeigenaar duidelijk is welke aannames zijn
gedaan. De kenmerken kunnen door de gebruiker zelf worden verbeterd op een
website van de Rijksoverheid.
Het basisidee van RVO.nl en het ministerie van BZK is om aan elke woning een
referentiewoning te koppelen. De basis hiervoor zijn de voorbeeldwoningen die RVO.nl
heeft laten opstellen. Deze voorbeeldwoningen representeren een bepaald woningtype
en bouwjaarklasse. De uitgangspunten voor de voorbeeldwoningen zijn gebaseerd op
de meest voorkomende situatie voor die categorie woningen.
In dit hoofdstuk vergelijken we dit basisidee met (andere) bestaande methodieken die
al door marktpartijen worden toegepast. Ook bespreken we mogelijkheden om door
verdere segmentering en verrijking, het aantal foute inschattingen te beperken.
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3.1

Bestaande methodieken marktpartijen voor
inschatten energetische kenmerken en labels

Op basis van de interviews met marktpartijen onderscheiden we drie mogelijke
methodieken voor het schatten van de energetische kenmerken.
1. Inschatten energetische kenmerken op basis van bouwjaar en toen geldende
nieuwbouweisen.
2. Inschatten energetische kenmerken op basis van meest voorkomende maatregelen
3. Statistisch meest waarschijnlijke label/ EI
Het bepalen van energetische kenmerken van een woning op basis van de
bouwvoorschriften uit het bouwjaar is alleen betrouwbaar voor woningen gebouwd
vanaf het moment dat er isolatie-eisen in het bouwbesluit stonden. Woningen met een
bouwjaar voor 1975 zijn oorspronkelijk zonder isolatie gebouwd maar in veel gevallen
van na-isolatie voorzien. Deze methode is niet erg betrouwbaar, maar wel eenduidig en
geeft een incentive voor een upgrade van het label.
Bij het basisidee om referentiewoningen te gebruiken bij het opstellen van de
indicatieve labels, worden in feite de energetische kenmerken ingeschat op basis van de
meest voorkomende maatregelen. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de
penetratiegraad van maatregelen. Voor installaties, zoals HR ketel en type
ventilatiesysteem zal de betrouwbaarheid hoger zijn dan 80%. Maar voor isolatie zal de
betrouwbaarheid laag zijn door de lagere penetratiegraad.
Ervaringen van marktpartijen laten zien dat 40% van de woningen het juiste label krijgt
en de inschatting van het energielabel in ca. 80% van de woningen 1 labelklasse afwijkt.
Maar dat verschilt erg per bouwjaarklasse. Voor woningen gebouwd voor 1975 krijgt ca.
25% van de woningen het juiste label en wijkt 65% 1 labelklasse af.
Deze methode leidt bij een deel van de woningen tot overschatting van het label.
Immers, voor ieder kenmerk dat in een segment meer dan 50% wordt toegepast, wordt
aangenomen dat iedere woning deze maatregel heeft getroffen.
Marktpartijen die energielabels schatten op basis van de meest voorkomende
maatregelen gebruiken daarbij soms ook een dataset van reeds gelabelde woningen via
een labeladviseur. De vraag is of zo’n bestand representatief is voor de Nederlandse
woningvoorraad. Het is beter gebruik te maken van WoON 2012 data, deze zijn
gebaseerd op een representatieve steekpoef van de Nederlandse woningvoorraad.
Bij een statistische analyse wordt de schatting gebaseerd op de woningen in de
labeldatabase die al een label hebben. Omdat in de labeldatabase nu alleen de
energielabels bekend zijn kan de statistische analyse nu alleen voor het label worden
gemaakt. De energetische kenmerken zijn niet bekend en kunnen dan niet aan de
consument worden gecommuniceerd. Deze methode is niet bruikbaar in het beoogde
proces van het verstrekken van een indicatief label waarbij de woningeigenaar de
kenmerken van de woning kan controleren. Marktpartijen die deze methode gebruiken
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behalen eenzelfde betrouwbaarheid als bij de methode die uitgaat van meest
voorkomende maatregelen.
In Bijlage A wordt uitgebreid ingegaan op de door marktpartijen gebruikte methoden en
hun betrouwbaarheid.

3.2 Segmentering voorbeeldwoningen verfijnen
Als je niet alleen het energielabel maar ook de energetische kenmerken zo betrouwbaar
mogelijk wil schatten dan zoek je naar meest voorkomende situatie in een bepaald
woning segment. In dit hoofdstuk bespreken we de mogelijkheden om de
betrouwbaarheid van die inschatting te vergoten.
Er worden met name foute schattingen van energetische kenmerken gemaakt doordat
het onbekend is wie zijn of haar woning heeft nageïsoleerd of andere
energiebesparende maatregelen heeft getroffen. De vraag is of er woning- of huishoud
kenmerken zijn die voldoende voorspellende waarde hebben om in te schatten welke
huishoudens maatregelen hebben getroffen. Uit de interviews met marktpartijen blijkt
dat de volgende kenmerken een verband hebben met de energetische kenmerken van
een woning:
 Bouwjaar woning.
 Type woning.
 WOZ-waarde.
 Locatie van de woning (geografisch).
Uit het WoON onderzoek blijkt dat er meer kenmerken zijn die een statistisch verband
7
laten zien met al of niet getroffen maatregelen . Het gaat dan met name om
huishoudkenmerken, zoals inkomen en leeftijd van de eigenaar bewoner,
milieubewustzijn en woonduur. Ondanks het feit dat huishoudens regelmatig verhuizen
is er toch een statistisch verband. Het ligt qua privacy wel gevoelig dit soort informatie
bij de inschatting te betrekken. Wellicht zijn er mogelijkheden dit soort kenmerken niet
op adres maar op wijkniveau mee te nemen.
Wanneer de Nederlandse woningvoorraad verder gesegmenteerd wordt aan de hand
van dergelijke kenmerken kan voor bepaalde segmenten betrouwbaarder worden
ingeschat wat de energetische kenmerken zijn. Het is echter lang niet altijd zo dat
verdere segmentering leidt tot minder fouten. Dat is namelijk alleen het geval als in het
ene segment het kenmerk heel veel voorkomt (bijv. 90%) en in een ander segment bijna
helemaal niet (bijv. 10%). Als de aanwezigheid van het kenmerk in meerdere segmenten
maar weinig van elkaar verschilt, voegt het verfijnen van de segmentering niets toe.
Als voorbeeld hebben we in het WoON onderzoek uit 2012 gekeken naar een
opsplitsing naar WOZ-waarde voor de bouwjaarklasse 1946-1964. In Figuur 3 is
weergegeven dat de penetratiegraad van vloerisolatie voor eengezinswoningen in die
bouwjaarklasse 26% is. We zien ook dat er een sterke relatie is tussen WOZ-waarde en
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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vloerisolatie. Bij woningen met een WOZ waarde onder de 150.000 euro is de
penetratiegraad slechts 15%, bij woningen met een WOZ waarde boven de 350.000
euro 41%. Het is echter niet zo dat we een duidelijk scheidslijn zien tussen segmenten
die wel geïsoleerd zijn en segmenten die niet geïsoleerd zijn. Voor alle categorieën blijft
gelden dat de meerderheid van de woningen geen vloerisolatie heeft. Voor een woning
met een WOZ-waarde onder de 150.000 euro kan met grotere zekerheid worden
voorspeld dat die waarschijnlijk geen vloerisolatie zal hebben. Maar alle segmenten bij
elkaar blijft de totale voorspellende waarde dat de kans 74% is dat een
eengezinswoning uit de periode 1946-1964 geen vloerisolatie heeft.

Figuur 3: Voorbeeld opsplitsing naar WOZ-waarde. Voorbeeld vloerisolatie eengezinswoningen
1946-1964 (Bron: WoON 2012)
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Het voordeel van segmentering is wel dat per segment de betrouwbaarheid beter
ingeschat kan worden. Ook kan zo onderscheid gemaakt worden tussen segmenten
waar de kans groot is dat het indicatief label goed is en de segmenten waar deze kans
veel kleiner is.

3.3 Conclusie methodiek inschatten energetische
kenmerken
RVO.nl en het Ministerie van BZK willen de energetische kenmerken van woningen
bepalen aan de hand van voorbeeldwoningen. Deze voorbeeldwoningen representeren
een bepaald woningtype en bouwjaarklasse. De uitgangspunten voor de
voorbeeldwoningen zijn gebaseerd op de meest voorkomende situatie voor die
categorie woningen. Deze methode lijkt op die van marktpartijen die de energetische
kenmerken inschatten op basis van de meest voorkomende situatie. De
betrouwbaarheid is afhankelijk van de penetratiegraad van maatregelen. Voor
installaties, zoals HR ketel en type ventilatiesysteem zal de betrouwbaarheid hoger zijn

26

dan 80%. Maar voor isolatie zal de betrouwbaarheid laag zijn door de lagere
penetratiegraad.
Ervaringen van marktpartijen laten zien dat 40% van de woningen het juiste label krijgt
en de inschatting van het energielabel in ca. 80% van de woningen slechts 1 labelklasse
af wijkt. Maar dat verschilt per bouwjaarklasse. Voor woningen gebouwd voor 1975
krijgt ca. 25% van de woningen het juiste label en wijkt 65% slechts 1 labelklasse af.
Verdere segmentering leidt niet per se tot een betrouwbaardere inschatting. Dat is
namelijk alleen het geval als in het ene segment het kenmerk heel veel voorkomt (bijv.
90%) en in een andere segment bijna helemaal niet (bijv. 10%). Als de aanwezigheid van
het kenmerk in meerdere segmenten maar weinig van elkaar verschilt, voegt verdere
segmentering niets toe.
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4
Aanpak per energetisch
kenmerk
4.1 Inleiding
In hoofdlijnen is het schatten van energetische kenmerken voor elke
besparingsmaatregel vergelijkbaar. Toch zijn er op detailniveau verschillen, bijvoorbeeld
in aanwezige databronnen of andere relaties met bouwjaar. In dit hoofdstuk wordt elk
energetisch kenmerk dat van belang is voor het indicatief energielabel apart besproken.
We gaan in op mogelijke databronnen voor aanvullende data, methode van inschatten
en mogelijkheden om deze inschatting nog verder te verbeteren.
Voor dit hoofdstuk zijn analyses gemaakt met de energiemodule van WoON 2012.
Voor de methode om kenmerken in te schatten is voor elk van de bouwjaarklassen en
woningtypen uit de voorbeeldwoningen gekeken hoe vaak een bepaalde
energiebesparende maatregel voorkwam in het WoON bestand. Waar nodig zijn nog
aanvullende analyses gemaakt om te zoeken naar verbeteringen.

4.2 Isolatie beglazing
Mogelijke databronnen
De laatste jaren wordt ook in bestaande woningen HR++ glas toegepast, bij vervanging
van ramen. Hiervoor zijn diverse landelijke en regionale subsidieregelingen geweest.
Omdat deze subsidies op naam zijn verstrekt, zullen er adresbestanden aanwezig zijn
van huishoudens die HR++ glas hebben geplaatst. Voor het gebruik van lokale databases
is toestemming nodig van de betreffende regionale overheid i.v.m. privacy. Aan de
landelijke subsidieregeling uit 2009 hebben circa 100.000 woningeigenaren
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meegedaan. Dit is minder dan 2% van alle woningen. Onze verwachting is dat ook
lokale subsidies maar door een beperkt aantal woningeigenaren is aangevraagd. Het is
daarom niet te verwachten dat uit deze databronnen voor meer dan 5% van de
woningen informatie beschikbaar is over glasisolatie.
Er bestaat geen data over isolatieglas uitgesplitst naar slaap- en leefruimten.
Inschatting ontbrekende gegevens
Voor woningen waar niet bekend is welk glas geplaatst is, moet een inschatting
gemaakt worden. Figuur 4 laat de relatie zien tussen de penetratie van glastypen en het
bouwjaar. Het is goed te zien dat in recente nieuwbouw vaak HR glas of beter gebruikt
is. Hoewel HR glas al vanaf begin jaren 90 geleidelijk steeds meer wordt toegepast in
nieuwbouw, ligt het omslagpunt waarbij in meer dan 50% van de nieuwbouw HR glas
wordt geplaatst rond 1999. Voor woningen na dat jaar kan dus aangenomen worden
dat er HR glas of beter is aangebracht. In Figuur 4 is ook zichtbaar dat in woningen
gebouwd voor 1999 vooral dubbel glas aanwezig is.

Penetratiegraad [%]

Figuur 4: Relatie penetratiegraad isolatieglas met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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In Tabel 5 is de penetratiegraad van verschillende glassoorten weergegeven. Hierbij is
een indeling gehanteerd aan de hand van de woningtypen en bouwjaarklassen die
gebruikt worden in de voorbeeldwoningen van RVO.nl. Met deze cijfers kan bepaald
worden welke aanname gehanteerd moet worden bij het opstellen van het indicatieve
label. In de tabel is in groen aangegeven wat de beste inschatting is. In vrijstaande
woningen van voor 1945 zal 59% van de woningen dubbel glas hebben. Dit is dus de
beste aanname voor woningen in deze categorie. Ook zien we dat er veel woningen in
deze categorie zijn waar een ander glassoort geïnstalleerd is. Voor deze woningen
wordt dus een verkeerde aanname gemaakt. Het aantal fouten zal in deze categorie
100% - 59% = 41% zijn. Voor alle categorieën geldt dat het percentage fouten op deze
wijze kan worden bepaald.

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
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http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/energiebesparing-subsidieregeling-isolatieglasdubbel-glas-digid-code-vereist.html

ECN-E--14-016

Aanpak per energetisch kenmerk 29

Tabel 5: Penetratiegraad isolatieglas per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)

vrijstaand

2-onder-1-kap

tussenwoning

hoekwoning

etagewoning

TOTAAL

voor
1945
23%

1946 1964
20%

1965 1974
12%

1975 1991
8%

1992 2005
0%

2006 2013
0%

Tota
al
12%

Dubbel

59%

63%

64%

74%

53%

7%

58%

HR

19%

17%

25%

18%

47%

93%

30%

Enkel

25%

14%

15%

11%

1%

0%

12%

Dubbel

58%

74%

61%

71%

53%

15%

60%

HR

17%

13%

24%

18%

45%

84%

29%

Enkel

22%

15%

14%

13%

2%

0%

13%

Dubbel

62%

67%

56%

71%

49%

11%

60%

HR

16%

18%

30%

16%

50%

89%

27%

Enkel

20%

19%

13%

14%

1%

2%

14%

Dubbel

66%

62%

62%

67%

50%

17%

61%

HR

14%

20%

25%

19%

49%

81%

25%

Enkel

34%

21%

19%

13%

1%

0%

17%

Dubbel

48%

66%

66%

76%

49%

3%

57%

HR

18%

13%

15%

11%

49%

97%

25%

Enkel

27%

18%

15%

13%

1%

0%

14%

Dubbel

56%

66%

62%

72%

51%

8%

59%

HR

17%

16%

23%

15%

48%

91%

27%

Enkel

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
In Tabel 5 zien we dat in woningen waarvoor geen data beschikbaar is over geplaatst
glas, in ongeveer 40% van de gevallen een verkeerde aanname voor glas gemaakt zal
worden. Omdat de toepassing van dubbel glas zo wijdverspreid is, is het niet
waarschijnlijk dat verdere verfijning van woningcategorieën leidt tot minder fouten.
Wel is het zinvol om de bouwjaarklasse 1992-2005 nog verder op te delen in woningen
gebouwd voor 1999 en na 1999. Zoals beschreven is na 1999 het merendeel van de
nieuwbouwwoningen voorzien van HR glas of beter. Uitsplitsing naar slaap- en
leefruimten is in de praktijk lastig te realiseren.
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4.3 Isolatiewaarde gevel
Mogelijke databronnen
Er zijn geen landelijke databronnen waaruit kan worden opgemaakt welke woning
gevelisolatie heeft en welke niet. Ook zijn er naast de btw-verlaging recent geen
landelijke subsidieregelingen geweest. Mogelijk vormen lokale subsidieregelingen een
informatiebron (zie paragraaf 2.3.1).
Inschatting ontbrekende gegevens
Voor woningen waar niet bekend is of er gevelisolatie geplaatst is, moet een inschatting
gemaakt worden. In vrijwel alle woningen gebouwd na 1980 is gevelisolatie toegepast.
Bij het bepalen van het indicatief label kan deze grens dus gebruikt worden. Figuur 5 laat
zien ook dat het merendeel van de woningen gebouwd tussen 1965 en 1980
geïsoleerde gevels heeft. Voor oudere woningen geldt dat de meeste gevels niet
geïsoleerd zijn. Om de Rc-waarde van gevelisolatie te bepalen, kan een inschatting
gemaakt worden aan de hand van het bouwjaar. Dit bouwjaar bepaalt immers welke
ruimte er is in de spouw om te isoleren, en of en welke minimumeisen er golden in dat
jaar.

Figuur 5: Relatie penetratiegraad gevelisolatie met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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In Tabel 6 is de penetratiegraad van gevelisolatie weergegeven, opgedeeld in
bouwjaarklassen en woningtypen zoals ook gebruikt in de voorbeeldwoningen van
RVO.nl. We zien dat bij hoek- en vrijstaande woningen van voor 1965 de
penetratiegraad van gevelisolatie hoger is dan bij andere woningtypen.
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Tabel 6: Penetratiegraad geïsoleerde gevel per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)
1946 1964
37%

1965 1974
63%

1975 1991
94%

1992 2005
99%

2006 2013
100%

Totaal

vrijstaand

voor
1945
51%

2-onder-1-kap

46%

38%

65%

94%

100%

95%

74%

tussenwoning

38%

44%

71%

94%

99%

100%

73%

hoekwoning

46%

53%

66%

94%

100%

100%

73%

etagewoning

29%

29%

69%

96%

99%

99%

66%

TOTAAL

39%

39%

68%

95%

99%

99%

71%

73%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Voor de woning gebouwd voor 1980 geldt dat het percentage geïsoleerde gevels rond
de 50% ligt. Dit betekent ook dat het aantal fouten relatief groot zal zijn. Mogelijk dat
verdere verfijning van de woning categorieën er toe kan leiden dat het aantal fouten in
beperkte mate zal afnemen.

4.4 Isolatiewaarde dak
Mogelijke databronnen
Er zijn geen landelijke databronnen waaruit kan worden opgemaakt welke woning
dakisolatie heeft en welke niet. Ook zijn er naast de btw-verlaging recent geen
landelijke subsidieregelingen geweest. Mogelijk vormen lokale subsidieregelingen een
informatiebron (zie paragraaf 2.3.1)
Inschatting ontbrekende gegevens
Voor woningen waar niet bekend is of er dakisolatie geplaatst is, moet een inschatting
gemaakt worden. Figuur 6 laat zien dat, ongeacht het bouwjaar, in meer dan 50% van de
woningen dakisolatie aanwezig is. Na bouwjaar 1980 zelfs in vrijwel alle woningen.
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Figuur 6: Relatie penetratiegraad dakisolatie met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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In Tabel 7 is de penetratiegraad van dakisolatie weergegeven, opgedeeld in
bouwjaarklassen en woningtypen zoals ook gebruikt in de voorbeeldwoningen van
RVO.nl. In vrijwel alle woningen gebouwd na 1980 is dakisolatie toegepast. Maar ook in
oudere woningen is in de meeste gevallen dakisolatie toegepast. Voor het bepalen van
het indicatieve label kan dus uitgegaan worden van geïsoleerde daken. In circa 35% van
de woningen gebouwd voor 1980 zal dit een verkeerde aanname zijn.
Voor woningen gebouwd na 1975 kan de Rc-waarde van dakisolatie worden afgeleid
van het bouwjaar en het toen geldende bouwbesluit. Voor oudere woningen moet
uitgegaan worden van achteraf aangebrachte isolatie en kan dus niet gekeken worden
naar het bouwjaar.

Tabel 7: Penetratiegraad geïsoleerd dak per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)
voor
1945
67%

1946 1964
52%

1965 1974
81%

1975 1991
92%

1992 2005
99%

2006 2013
100%

2-onder-1-kap

63%

60%

78%

94%

100%

97%

82%

tussenwoning

63%

59%

73%

96%

99%

99%

81%

hoekwoning

63%

58%

70%

96%

100%

100%

78%

etagewoning

63%

66%

81%

94%

100%

100%

80%

TOTAAL

64%

59%

74%

95%

100%

99%

80%

vrijstaand

Totaal
81%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Dakisolatie is gelijk verdeeld over de categorieën woningen gebouwd voor 1975. Het is
niet waarschijnlijk dat verdere segmentering van woningcategorieën dit beeld doet
veranderen, en zal leiden tot minder fouten.
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4.5 Isolatiewaarde vloer
Mogelijke databronnen
Er zijn geen landelijke databronnen waaruit kan worden opgemaakt wel woning
vloerisolatie heeft en welke niet. Ook zijn er naast de btw-verlaging recent geen
landelijke subsidieregelingen geweest. Mogelijk vormen lokale subsidieregelingen een
informatiebron (zie paragraaf 2.3.1)
Inschatting ontbrekende gegevens
Voor woningen waar niet bekend is of er vloerisolatie geplaatst is, moet een inschatting
gemaakt worden. Figuur 7 laat zien dat na 1990 alle woningen 100% vloerisolatie
hebben. Het omslagpunt waarbij meer dan 50% van de woningen vloerisolatie heeft,
ligt rond 1975.

Figuur 7: Relatie penetratiegraad vloer en bouwjaar (bron: WoON 2012)
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In Tabel 8 is de penetratiegraad van vloerisolatie weergegeven, opgedeeld in
bouwjaarklassen en woningtypen zoals ook gebruikt in de voorbeeldwoningen van
RVO.nl. In alle woningen gebouwd na 1990 is vloerisolatie toegepast. In woningen
gebouwd tussen 1975 en 1990 is in driekwart van de gevallen de vloer geïsoleerd. In
oudere woningen is meestal geen vloerisolatie aangebracht. Voor het bepalen van het
indicatieve label kan dus uitgegaan worden van geïsoleerde vloeren na 1975 en van
ongeïsoleerde vloeren voor 1975. In circa 30% van de woningen gebouwd voor 1975 zal
dit een verkeerde aanname zijn.
Voor woningen gebouwd na 1975 kan de Rc-waarde van vloerisolatie worden afgeleid
van het bouwjaar en het toen geldende bouwbesluit. Voor oudere woningen moet
uitgegaan worden van achteraf aangebrachte isolatie en kan aanwezigheid isolatie dus
niet uit het bouwjaar worden afgeleid.
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Tabel 8: Penetratiegraad geïsoleerde vloer per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)
voor
1945
39%

1946 1964
34%

1965 1974
33%

1975 1991
66%

1992 2005
100%

2006 2013
100%

2-onder-1-kap

36%

29%

45%

82%

100%

100%

65%

tussenwoning

22%

21%

32%

74%

99%

100%

53%

hoekwoning

30%

27%

33%

77%

100%

100%

53%

etagewoning

16%

23%

48%

86%

100%

96%

52%

TOTAAL

27%

26%

36%

76%

100%

99%

56%

vrijstaand

Totaal
60%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Vloerisolatie is gelijk verdeeld over de categorieën woningen gebouwd voor 1975. Het is
niet waarschijnlijk dat verdere segmentering van woningcategorieën dit beeld doet
veranderen, en zal dus waarschijnlijk niet leiden tot minder fouten. Wel is het aan te
raden om de bouwjaarklassen 1975-1991 verder op te splitsen. Na bouwjaar 1982 zijn
bijna alle woningen voorzien van vloerisolatie. Dit zou dus een betere bouwjaargrens
zijn voor vloerisolatie.

4.6 Opwekkingstoestel verwarming
Mogelijke databronnen
Energie Nederland heeft gegevens over welke woningen aangesloten zijn op
stadsverwarming. Wanneer deze gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dit dienen
als input voor het indicatieve energielabel.
Sinds de invoering van de warmtewet zijn warmteleveranciers ook verplicht om zich te
melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit geldt niet alleen voor
grootschalige stadsverwarmingsnetten, maar ook voor kleinere
blokverwarmingssystemen van bijvoorbeeld corporaties. In theorie zou de ACM op deze
manier een overzicht moeten hebben van alle woningen aangesloten op een collectief
warmtesysteem. Helaas blijkt deze afmeldingsplicht, die geldt vanaf 1 januari 2014, nog
nauwelijks nagekomen te worden, waardoor het aantal gemelde warmteleveranciers
9
zeer beperkt is.
Voor individuele verwarmingssystemen zijn er geen landelijke databronnen
beschikbaar.

Inschatting ontbrekende gegevens
Voor het inschatten van verwarmingssystemen is bouwjaar nauwelijks relevant.
Ongeacht de bouwperiode staat in meer dan 80% van de eengezinswoningen een HRketel. Bij het inschatten van het indicatieve energielabel, zal hier van uitgegaan moeten
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
9

Zie: http://www.energeia.nl/preview/2037-Warmteleveranciers-lappen-nieuwe-meldplicht-nog-grotendeelsaan-laars.html
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worden. Alleen voor meergezinswoningen geldt dat er vaak ook collectieve
verwarmingssystemen gebruikt worden. Vooral in de bouwperiode 1965-1974 zijn deze
systemen massaal toegepast (zie ook Tabel 9). Wanneer er geen data beschikbaar komt
vanuit de meldplicht aan de ACM, dan zou voor deze specifieke categorie standaard
uitgegaan kunnen worden van collectieve systemen.

Penetratiegraad [%]

Figuur 8: Relatie penetratiegraad verwarmingssystemen met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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Tabel 9: Penetratiegraad verwarmingssystemen per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)

vrijstaand

2-onder-1-kap

tussenwoning

hoekwoning

HR

voor
1945
84%

1946 1964
92%

1965 1974
84%

1975 1991
87%

1992 2005
94%

2006 2013
85%

Tota
al
88%

VR

8%

5%

11%

5%

4%

0%

6%

lokale
verwarming
warmtepomp

5%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

3%

0%

0%

0%

15%

1%

collectief

3%

1%

5%

8%

2%

0%

3%

HR

80%

92%

89%

87%

91%

92%

88%

VR

12%

7%

6%

7%

2%

0%

6%

lokale
verwarming
warmtepomp

5%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

collectief

4%

0%

5%

5%

7%

6%

5%

HR

70%

81%

78%

81%

76%

78%

78%

VR

19%

12%

13%

12%

6%

1%

12%

lokale
verwarming
warmtepomp

7%

5%

2%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

1%

collectief

4%

3%

7%

6%

18%

11%

7%

HR

80%

78%

84%

88%

77%

82%

82%

VR

11%

14%

14%

9%

4%

3%

11%

8%

3%

0%

0%

0%

0%

2%

lokale
verwarming
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etagewoning

warmtepomp

0%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

collectief

2%

4%

1%

4%

19%

8%

5%

HR

50%

44%

19%

54%

70%

67%

48%

VR

26%

14%

6%

18%

15%

0%

14%

lokale
verwarming
warmtepomp

16%

11%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

1%

6%

1%

8%

31%

75%

27%

14%

27%

32%

HR

69%

69%

62%

76%

80%

77%

72%

VR

17%

12%

10%

12%

7%

1%

11%

lokale
verwarming
warmtepomp

9%

6%

1%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

1%

collectief

4%

13%

28%

12%

12%

16%

14%

collectief
TOTAAL

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Om goede inschatting te maken van collectieve systemen kan de afmelddatabase van
ACM zeer nuttige informatie bevatten, mits leveranciers zich daadwerkelijk gaan
melden. Als ze dat niet doen dan is verdere verfijning van meergezinswoningen aan te
bevelen. Collectieve systemen worden vooral in (sociale) huurwoningen toegepast. Een
verfijning naar eigendomsklassen is daarom zinvol voor een betere inschatting van
collectieve systemen.

4.7 Opwekkingstoestel tapwater
Mogelijke databronnen
Voor warmwatersystemen geldt het zelfde als voor verwarmingstype; er zijn mogelijk
databronnen beschikbaar voor collectieve systemen, maar niet voor individuele
systemen (zie ook paragraaf 4.6).
Inschatting ontbrekende gegevens
In Figuur 9 is helder zichtbaar dat het overgrote deel van de Nederlandse woningen is
uitgerust met een combi-ketel voor de bereiding van warmwater. Bouwjaar maakt
nauwelijks verschil uit. Voor de inschatting van het indicatieve energielabel kan daarom
een koppeling gemaakt worden met de inschatting voor verwarmingstype, waarbij
uitgegaan wordt van een combi-systeem. Hiermee wordt in 80% van de gevallen een
juiste inschatting gemaakt. 5% van de woningen heeft een collectief systeem waar
mogelijk aanvullende data voor beschikbaar is. De overige 14% heeft een geiser of
boiler.
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Penetratiegraad [%]

Figuur 9: Relatie penetratiegraad warmwatersystemen met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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Mogelijkheden verbetering inschatting
Voor verbetering van de inschatting voor warmtapwatersystemen geldt hetzelfde als
voor verwarmingssystemen zoals besproken in paragraaf 4.6. Door de wijdverspreide
hoge penetratiegraad van combi-ketels in alle categorieën woningen, is het aan te
bevelen om dit kenmerk te koppelen aan het opwekkingsysteem voor
ruimteverwarming.

4.8 Close in boiler keuken
Mogelijke databronnen
Er zijn geen landelijke databronnen over het bezit van close-in boilers. Omdat het hier
geen besparingsoptie betreft zijn er ook geen subsidieregelingen geweest. Aanvullende
lokale bronnen zijn dan ook niet te verwachten.

Inschatting ontbrekende gegevens
Uit Tabel 10 blijkt dat het merendeel van de woningen niet is uitgerust met een close-in
boiler. De totale penetratie in Nederlandse woningen is 12%. Voor het indicatieve
energielabel kan daarom uitgegaan worden van de afwezigheid van de close in boiler. Er
wordt dan in 12% van de gevallen een foute aanname gedaan.
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Tabel 10: Penetratiegraad close-in boilers per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)
voor
1945
17%

1946 1964
14%

1965 1974
18%

1975 1991
19%

1992 2005
15%

2006 2013
28%

2-onder-1-kap

24%

18%

31%

16%

19%

15%

20%

tussenwoning

19%

16%

16%

12%

7%

3%

14%

hoekwoning

19%

14%

14%

18%

10%

14%

15%

etagewoning

3%

3%

2%

2%

4%

3%

3%

14%

11%

13%

11%

10%

9%

12%

vrijstaand

TOTAAL

Totaal
17%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Er zijn geen databronnen waaruit het bezit van close-in boilers per woning kan worden
afgeleid. De penetratiegraad is ook relatief laag. Er kan overwogen worden om de
afwezigheid van close-in boilers niet te benoemen op het indicatieve label. Op de
website kan vervolgens door de bewoner zelf nog een aanvulling rond close-in boilers
gemaakt worden.
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4.9 Ventilatiesysteem
Mogelijke databronnen
Er zijn geen landelijke databronnen over de aanwezigheid van ventilatiesystemen.
Omdat het hier geen gangbare besparingsoptie betreft zijn er ook geen specifieke
subsidieregelingen geweest. Aanvullende lokale bronnen zijn dan ook niet te
verwachten.
Inschatting ontbrekende gegevens
Ventilatiesystemen zijn bijna altijd al bij de bouw van de woning geïnstalleerd. Wanneer
er geen mechanische ventilatie is aangebracht, dan wordt dat meestal ook niet achteraf
alsnog geplaatst. Dat maakt het bouwjaar uitermate geschikt voor het inschatten van de
aanwezigheid van natuurlijke, mechanische of balansventilatie. Figuur 10 laat zien dat
mechanische ventilatie geleidelijk is op komen zetten in de nieuwbouw. Vanaf 1980 is
meer dan 50% van de nieuwbouwwoningen uitgerust met mechanische ventilatie. Dit is
het gevolg van ventilatie-eisen in het bouwbesluit. Als gevolg van EPC-eisen voor
nieuwbouw zijn veel woningen die gebouwd zijn vanaf 1995 uitgerust met
balansventilatie. De dominante techniek in nieuwbouw is echter vraaggestuurde
mechanische ventilatie. Hierbij is er wel natuurlijke aanvoer van lucht, maar wordt de
mechanische afzuiging alleen automatisch in werking gezet door bijvoorbeeld een CO2censor. Na 2005 neemt het toepassen van balansventilatie af, mogelijk als reactie op
gezondheidsklachten door balansventilatie.

Penetratiegraad [%]

Figuur 10: Relatie penetratiegraad ventilatiesystemen met bouwjaar (bron: WoON 2012)
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Figuur 11 laat zien dat in meergezinswoningen eerder mechanische ventilatie is

toegepast dan in eengezinswoningen.
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Figuur 11: Relatie penetratiegraad mechanische ventilatie met bouwjaar per woningtype (bron:
WoON 2012)
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Ook Tabel 11 laat zien dat mechanische ventilatie de dominante techniek is vanaf 1992.
Voor hoekwoningen al vanaf 1975 en voor meergezinswoningen al vanaf 1965. Deze
bevindingen kunnen als aannames worden verwerkt in het indicatieve energielabel.
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Tabel 11: Penetratiegraad ventilatiesystemen per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)

vrijstaand

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,

voor
1945

1946 1964

1965 1974

1975 1991

1992 2005

2006 2013

Totaal

85%

92%

92%

77%

30%

2%

68%

13%

4%

8%

22%

53%

2%

22%

1%

0%

0%

0%

4%

67%

5%

1%

4%

0%

1%

13%

29%

5%

88%

90%

94%

60%

10%

6%

61%

9%

9%

6%

38%

84%

8%

31%

0%

0%

0%

2%

2%

58%

5%

3%

1%

0%

0%

5%

28%

4%

85%

86%

75%

40%

4%

1%

55%

13%

13%

25%

58%

81%

9%

37%

1%

1%

0%

1%

0%

60%

4%

1%

0%

0%

1%

15%

30%

4%

86%

94%

78%

44%

4%

7%

63%

12%

5%

22%

53%

81%

26%

32%

1%

0%

0%

0%

0%

52%

2%

1%

1%

0%

3%

15%

15%

3%

78%

80%

40%

32%

0%

1%

43%

18%

18%

58%

64%

78%

12%

45%

4%

1%

1%

2%

2%

54%

6%

1%

1%

1%

2%

19%

33%

6%

84%

86%

68%

45%

9%

3%

55%

14%

12%

31%

53%

75%

11%

36%

2%

1%

0%

1%

2%

58%

4%

1%

1%

0%

2%

14%

29%

5%

niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd
2-onder-1-kap

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,
niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd

tussenwoning

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,
niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd

hoekwoning

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,
niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd

etagewoning

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,
niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd

TOTAAL

volledig natuurlijk
mechanische afvoer,
niet vraaggestuurd
mechanische afvoer,
vraaggestuurd
Gebalanceerd

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Omdat ventilatiesystemen zo sterk gekoppeld zijn aan bouwjaar is een specifiekere
verfijning naar bouwjaar per woningtype aan te bevelen voor het correct inschatten van
het ventilatiesysteem.
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4.10 Duurzame energie optie 1: zonneboilers
Mogelijke databronnen
Als zonneboilers zijn toegepast in nieuwbouwwoningen, dan zou dit onderdeel moeten
uitmaken van de bouwvergunning aanvraag. Deze aanvragen worden echter niet
centraal beheerd en zijn dus moeilijk te achterhalen.
In bestaande bouw worden zonneboilers zelden toegepast, maar als ze worden
toegepast dan is dit vaak in combinatie met subsidie. Onderzocht moet worden of
informatie uit subsidieregelingen zoals de Duurzame Warmte regeling gebruikt kan
worden om in te schatten welke woningen een zonneboiler hebben.
Inschatting ontbrekende gegevens
Tabel 12 laat zien dat zonneboilers nauwelijks voorkomen op Nederlandse woningen.
Voor het indicatieve energielabel kan dit dan ook als uitgangspunt genomen worden.
Slechts voor 2% van de woningen wordt dan een foute inschatting gemaakt.

Tabel 12: Penetratiegraad zonneboilers per bouwjaarklasse en woningtype (WoON 2012)
voor
1945

1946 1964

1965 1974

1975 1991

1992 2005

2006 2013

Totaal

vrijstaand

5%

5%

0%

6%

5%

6%

5%

2-onder-1-kap

1%

1%

1%

1%

6%

3%

2%

tussenwoning

1%

1%

2%

1%

11%

0%

3%

hoekwoning

3%

1%

2%

2%

9%

0%

3%

etagewoning

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

TOTAAL

2%

1%

1%

1%

6%

2%

2%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig
Mogelijkheden verbetering inschatting
Mogelijk kan uit gegevens van subsidieregelingen worden achterhaald welke woningen
een zonneboiler hebben.

4.11 Duurzame energie optie 2: PV-panelen
Mogelijke databronnen
De laatste jaren is het aantal PV-panelen dat geïnstalleerd is op woningen zeer sterk
gestegen. Veelal is gebruik gemaakt van subsidie (de SDE regeling of de specifieke PVregeling). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je zonnestroominstallatie aan te
melden bij het netwerkbedrijf in de PIR-database. Door deze data te combineren heeft
Rijkswaterstaat in haar klimaatmonitor een overzicht gemaakt van het aantal systemen
10
in Nederland. Naar schatting is hiermee 75% van alle installaties in beeld.
Rijkswaterstaat vermeldt op haar website geen specifieke adressen, alleen postcodes.
xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
10

http://www.klimaatmonitor.databank.nl/
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Waarschijnlijk zijn de individuele adressen wel beschikbaar. Ook is met deze database te
bepalen hoeveel vermogen er geïnstalleerd is bij het adres.
Inschatting ontbrekende gegevens
Wanneer de data toch niet beschikbaar blijkt te zijn, dan moet voor het indicatieve label
worden uitgegaan van de afwezigheid van PV-panelen. Tabel 13 laat zien dat het aantal
woningen met PV-panelen nog zeer beperkt is. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat
dit data betreft uit begin 2012. In de afgelopen 2 jaar is het aantal systemen sterk
11
gestegen. Tussen 2011 en 2012 was er bijvoorbeeld een stijging van 250%. Ook met
die stijging blijft het aandeel in de totale woningvoorraad klein.

Tabel 13: Penetratiegraad PV-panelen per bouwjaarklasse en woningtype(Let op! Situatie begin
2012) (WoON 2012)
voor
1945

1946 1964

1965 1974

1975 1991

1992 2005

2006 2013

Totaal

vrijstaand

4%

5%

0%

6%

8%

2%

5%

2-onder-1-kap

3%

2%

1%

2%

2%

4%

2%

tussenwoning

1%

0%

1%

1%

9%

1%

2%

hoekwoning

0%

0%

2%

2%

7%

0%

2%

etagewoning

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

TOTAAL

1%

1%

1%

2%

5%

1%

2%

Rood = aanname: is niet aanwezig; Groen = aanname: wel aanwezig

xxxxxxxxxxxxssssssssxxxxxxxxxxxxxx
11
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Conclusies
Hoofdconclusie
Om een eigenaar een indicatie van het energielabel van zijn woning te kunnen
verstrekken zijn de energetische kenmerken nodig van de woning. Landelijk dekkende
databronnen met daarin energetische kenmerken van woningen ontbreken. De
energetische kenmerken kunnen het beste worden ingeschat op basis van meest
voorkomende situatie in een bepaald segment, bijvoorbeeld een bepaalde
bouwjaarklasse. Deze schatting van een of meerdere kenmerken zal niet voor alle
woningen juist zijn. Met name voor woningen van vóór 1975 is het lastiger in te
schatten wat de energetische kwaliteit is van de woning.
In dit vooronderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om met verdere segmentering en
verrijking tot een betere inschatting te komen. Uit analyses blijkt het soms zinvol om
verder te segmenteren naar bouwjaarklasse, dit heeft te maken met de introductie en
aanscherping van eisen in de modelbouwverordening en het bouwbesluit gedurende de
afgelopen decennia. Ook is gekeken naar mogelijkheden om aanvullende kenmerken
van woningen te gebruiken, zoals WOZ-waarde en locatie. Hoewel er in dit onderzoek
maar naar een beperkt aantal van dergelijke aanvullende kenmerken is gekeken, lijkt
het op basis hiervan niet waarschijnlijk dat een dergelijke aanpak leidt tot een betere
inschatting van de kenmerken. Wanneer hier voor gekozen wordt, is er aanvullend
onderzoek nodig dat zou moeten uitwijzen met welke verdere segmentering er nog
(beperkte) verbetering mogelijk is.
Voor een segmentering die veel verder gaat dan bouwjaarklasse, woningtype en
eigendom is het WoON databestand waarschijnlijk te klein. De energielabeldatabase is
een groter bestand maar moet wel eerst worden verbeterd.
Deelconclusie algemene woningkenmerken en adressen
Het is goed mogelijk om met beschikbare bronnen de woningkenmerken en de
adressen van de eigenaren te bepalen. Wel is het hiervoor noodzakelijk om meerdere
databases aan elkaar te koppelen. Deze worden door verschillende partijen beheerd.
Data over woningkenmerken als bouwjaar, woningtype en gebruiksoppervlakte kunnen
worden ontleend aan de BAG gekoppeld met de WOZ registratie van Dataland. Na
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koppeling met de labeldatabase, in beheer bij RVO.nl, kan worden bepaald welke
woningen nog geen geregistreerd label hebben.
Om vervolgens het indicatieve label te kunnen versturen aan de eigenaar van een
woning is koppeling aan Kadaster gegevens noodzakelijk. Om het adres van de eigenaar
te bepalen moet voor natuurlijke personen een koppeling met de Gemeentelijk
Basisadminstratie (GBA) en voor instituties een koppeling met het Handelsregister
worden gemaakt.
Deelconclusie energetische kenmerken
Er bestaan geen landelijk dekkende databases over alle energetische kenmerken van
een woning. Alleen voor stadsverwarming en PV bestaan er databronnen die
grotendeels dekkend zijn. Mogelijk kan aanvullende informatie over energetische
kenmerken worden ontleend aan data van marktpartijen uit taxaties, uit SHAERE, uit
stadsvernieuwingsprojecten en uit subsidieregelingen. De vraag daarbij is of deze data
gebruikt mogen worden. Bovendien zullen deze data niet compleet en niet landelijk
dekkend zijn. Het is daarom zeer de vraag of het loont deze bronnen verder te
onderzoeken.
Omdat we constateren dat er geen landelijk dekkende bronnen zijn over de
energetische kenmerken van een woning, is er een methode nodig om die energetische
kenmerken in te schatten
De energetische kenmerken kunnen worden ingeschat op basis van de meest
voorkomende situatie in een vergelijkbaar segment qua bouwjaarklasse en woningtype
in WoON 2012. De fout die daarbij gemaakt wordt is afhankelijk van de penetratiegraad
van die maatregel. Heeft 80% van de woningen een HR-ketel en wordt in het kader van
het indicatieve label verondersteld dat alle woningen in dat segment een HR-ketel
hebben, dan is dat in 20% van de woningen fout. Voor woningen gebouwd voor 1975 is
dat voor isolatiemaatregelen veel lastiger omdat de penetratie daarvan rond de 50% zit.
De keuze voor een methode kan per segment van woningen of per kenmerk
verschillend zijn. In dit rapport is een overzicht gegeven van alle kenmerken. Een
inschatting op basis van de bouwvoorschriften in het bouwjaar is alleen geschikt voor
kenmerken die later niet meer veranderen: zoals redelijke of goede isolatie in recente
bouwjaren of het ventilatiesysteem. Voor subtypen meergezinswoningen (de plek van
de woning in het woongebouw) bestaan geen databronnen en uit de marktconsultatie
komt dan ook naar voren dat dit kenmerk nooit gebruikt wordt. Hetzelfde geldt voor de
close-in boiler. De close-in boiler heeft een relatief beperkte invloed op het energielabel
en komt weinig voor (ca. 12% van de woningen). De opwekking van warm tapwater is
meestal gekoppeld aan ruimteverwarming: of het betreft een combiketel of als het een
los toestel voor opwekking tapwater betreft (geiser, boiler etc.) is het rendement
vergelijkbaar met het toestel voor ruimteverwarming. De penetratiegraad van
zonneboilers is heel laag, circa 2%, dus de fout is erg klein als ervan wordt uitgegaan dat
alle woningen geen zonneboiler hebben.
Aanpak per energetisch kenmerk
In dit rapport is per energetisch kenmerk gekeken naar een goede aanpak voor de
schatting. Tabel 14 geeft een overzicht van alle energetische kenmerken, potentiële
databronnen, aanbevolen aannames , het verwachte foutpercentage en mogelijkheden
om de inschatting te verbeteren.
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Tabel 14: te verzamelen kenmerken, potentiële databron, te hanteren aanname, verwachte fouten en mogelijkheden om te verbeteren.
#

Kenmerk

Potentiële databron

Aanbeveling aanname voor indicatief label

A1

Woningtype

WOZ registratie Dataland

nvt

A2

Woningsubtype

Subtypen EG uit WOZ

Verwachte % foute
inschattingen
Minder dan 5%

Mogelijkheid verbeteren

Minder dan 5%

Subtypen MG niet beschikbaar
B

Bouwjaar

BAG en WOZ

Minder dan 5%

C

Gebruiksoppervlakte

BAG

Minder dan 5%

1

Beglazing leefruimte

Beperkt lokale en landelijke
bronnen subsidies op HR++ glas
(dekking ca. 2%)

bouwjaar na 1999 HR++ glas en voor 1999 dubbel
glas als aanname in indicatief label.

2

Beglazing slaapruimte

Geen data over slaapruimten

Geen aparte inschatting maken voor slaapruimten.

3

Isolatiewaarde gevel

Mogelijk lokale
subsidieregelingen

4

Isolatiewaarde dak

Mogelijk lokale
subsidieregelingen

Na bouwjaar 1965 gevelisolatie veronderstellen.
Rc-waarden schatten o.b.v. bouwjaar en
bouwbesluit.
Voor 1965 geen gevelisolatie veronderstellen.
Overal dakisolatie veronderstellen. Rc-waarden
schatten o.b.v. bouwjaar en bouwbesluit.

5

Isolatiewaarde vloer

Mogelijk lokale
subsidieregelingen

6

Opwekkingstoestel
verwarming

Stadsverwarming via Energie
Nederland. Voor Blok-en
stadsverwarming Meldingsplicht
bij ACM
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Na bouwjaar 1982 vloerisolatie veronderstellen.
Rc-waarden schatten o.b.v. bouwjaar en
bouwbesluit.
Voor 1982 geen gevelisolatie veronderstellen.
Voor niet collectieve systemen uitgaan van HRketel.

Ca. 40%

Bouwjaarklasse 1992-2005
opsplitsen naar voor 1999 en
na 1999 om zo HR glas beter
te bepalen.

In woningen gebouwd
voor 1975 circa 40%
foute inschattingen, na
1975 nauwelijks fouten
In woningen gebouwd
voor 1975 circa 35%
foute inschattingen, na
1975 nauwelijks fouten
In woningen gebouwd
voor 1982 circa 30%
foute inschattingen, na
1982 nauwelijks fouten
Circa 20%

Verfijning van woningcategorieën met bouwjaar voor
1975, voor mogelijk beperkte
afname aantal fouten.
Verdere verfijning
woningcategorieën heeft
waarschijnlijk geen zin.
Bouwjaarklasse 1975-1991
opsplitsen naar voor 1982 en
na 1982 om zo vloerisolatie
beter te bepalen.
Verzamel data over collectieve
systemen.
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7

Geen bruikbare databronnen

8

Opwekkingstoestel
tapwater
Close-in boiler

9

ventilatiesysteem

Geen bruikbare databronnen

10

Duurzame energie
zonneboiler
Duurzame energie PV

Mogelijk beperkt info
subsidieregelingen
PIR database en
subsidieregelingen
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Geen bruikbare databronnen

Uitgaan van combi-ketel afgeleid van verwarming.
Behalve voor collectieve systemen
Geen close-in boiler

Circa 20%

Mechanische ventilatie in meergezins na 1965,
vrijstaand na 1992 overige woningtypen vanaf
1980. Vraaggestuurde mechanische ventilatie
vanaf 2005. Andere bouwjaarklasse natuurlijke
ventilatie.
Aannemen dat er geen zonneboiler aanwezig is.

Ca. 20-30%

Overnemen uit database Rijkswaterstaat. Anders
aannemen dat geen PV is geïnstalleerd.

25%

12%

2%

Weglaten, alleen invullend
door bewoner.
Een specifieke verfijning naar
bouwjaar vermindert fouten.

Bijlage A. Bevindingen
marktanalyse
bestaande
methoden voor
inschatten
energetische
kenmerken
A.1. Inschatten energetische kenmerken op basis
van bouwjaar en toen geldende
nieuwbouweisen.
Methode
Sinds de jaren 70 werden eisen gesteld aan o.a. isolatie in de modelbouwverordening,
uitgegeven door de VNG. Vanaf 1992 stelt de overheid eisen via het bouwbesluit aan de
energetische kwaliteiten van nieuwe woningen. In eerste instantie ging het om
individuele maatregelen zoals isolatie. Vanaf 1995 is hiernaast de
energieprestatienormering voor nieuwbouwwoningen ingevoerd, waarbij op een
integrale manier gekeken wordt naar de energieprestatie van nieuwe woningen,
uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Omdat in de meeste
nieuwbouwprojecten deze eisen leidend zijn geweest, kan aan de hand van het
bouwjaar van een woning goed worden ingeschat welke type energiebesparende
maatregelen wel en niet zijn toegepast in een woning. Woningen gebouwd voor de
invoer van energetische bouwvoorschriften zijn meestal gebouwd met enkel glas en
met geen of zeer beperkte isolatiemaatregelen.
Door de energetische kenmerken met deze methode te schatten, wordt geen rekening
gehouden met later aangebrachte energiebesparende maatregelen. De inschatting
geeft dus een beeld van datgene wat er minimaal aan energiebesparende maatregelen
aanwezig is in de woning. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een
onderschatting van de energetische kenmerken en dus ook van het energielabel.
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Betrouwbaarheid
Omdat bekend is welke regelgeving gold ten tijde van de bouw van een woning, kan
behoorlijk exact worden bepaald welke energetische eigenschappen die woning
toentertijd had. Er wordt geen rekening gehouden met na-isolatie of het vervangen van
CV-ketels door zuinigere systemen. Hierdoor zal de kwaliteit van veel woningen sterk
onderschat worden. In Tabel 15 is als voorbeeld de penetratiegraad van de 10 relevante
energetische kenmerken weergegeven voor eengezinswoningen uit de periode 19461964. Er is per kenmerk gekeken in hoeveel procent van de woningen nog de originele
situatie aanwezig is. Omdat in bijna alle woningen wel isolatieglas is geplaatst en ook de
CV-installatie vervangen is, vindt een grote onderschatting plaats van de energetische
kwaliteit van dit type woningen. In de laatste kolom in de tabel wordt aangegeven in
hoeveel procent van de woningen een foute inschatting gemaakt wordt. Voor beglazing
is de schatting in 83% van de gevallen fout en bij CV-ketels zelfs in 95% van de gevallen.

Tabel 15: Energetische kenmerken afgeleid van bouwvoorschriften en bijbehorende percentage
foute inschattingen. Voorbeeld eengezinswoningen 1946-1964 (bron: WoON 2012)
eengezinswoning 1946 - 1964
Energetische kenmerken

Op basis van
bouwvoorschriften

Beglazing leefruimten

Enkel glas

Penetratiegraad
%

Fout

17%

83%

55%

45%

42%

58%

74%

26%

5%

95%

78%

22%

84%

16%

90%

10%

98%

2%

99%

1%

Beglazing slaapruimten
Isolatiewaarden gevel

ongeïsoleerde gevel

Isolatiewaarden dak

ongeïsoleerd

Isolatiewaarden vloer

ongeïsoleerd

Opwekkingstoestel verwarming
Opwekkingstoestel tapwater

Lokale verwarming/
CR-ketel
Combi ketel

Close-in boiler

geen close-in boiler

Ventilatiesysteem

Natuurlijke ventilatie

Zonneboiler

geen zonneboiler

PV panelen

geen PV

A.2. Inschatten energetische kenmerken op basis
van meest voorkomende maatregelen
Methode
Op basis van het WoON 2012 onderzoek, is goed bekend wat de penetratiegraad van
energiebesparende maatregelen in Nederlandse woningen is. Hiermee kunnen de
energetische kenmerken per bouwjaarklasse ook worden ingeschat op basis van de
meest voorkomende maatregelen. In tegenstelling tot de methode waar alleen gekeken
wordt naar bouwvoorschriften bij de nieuwbouw wordt dan ook rekening gehouden
met maatregelen die later in de woningen zijn aangebracht.
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Sommige marktpartijen bepalen de meest voorkomende maatregelen aan de hand van
reeds gelabelde woningen. Wij kijken hier naar de WoON data omdat deze een
representatief beeld geven van de Nederlandse woningvoorraad.
Als voor een woning een indicatief label moet worden opgesteld, kan gekeken worden
naar de penetratiegraad van energiebesparende maatregelen in het bijbehorende
segment. Als een maatregel, bijvoorbeeld dubbel glas, in meer dan 50% van de
woningen in dat segment voorkomt, dan wordt dat als uitgangspunt gehanteerd voor
het indicatieve label. Als in datzelfde segment minder dan 50% van de woningen
gevelisolatie heeft, dan wordt een ongeïsoleerde gevel als uitgangspunt gehanteerd.
Met deze methode zal voor een groot aantal woningen sprake zijn van overschatting
van de energetische kwaliteit, maar voor veel andere woningen juist van een
onderschatting.
Betrouwbaarheid inschatten energetische kenmerken
In Tabel 16is voor hetzelfde voorbeeld als in Tabel 15 gekeken naar de meest
voorkomende maatregelen. We zien dat het aantal fout ingeschatte woningen kleiner is
dan de methode op basis van de bouwvoorschriften.

Tabel 16: Meest voorkomende situaties energetische kenmerken en bijbehorende percentage
foute inschattingen. Voorbeeld eengezinswoningen 1946-1964
eengezinswoning 1946 - 1964
Energetische kenmerken

Meest voorkomend

Beglazing leefruimten

dubbel glas

penetrati
egraad%

Fout

69%

31%

55%

45%

58%

42%

74%

26%

83%

17%

83%

17%

84%

16%

90%

10%

98%

2%

99%

1%

Beglazing slaapruimten
Isolatiewaarden gevel

ongeïsoleerde gevel

Isolatiewaarden dak

geïsoleerd

Isolatiewaarden vloer

ongeïsoleerd

Opwekkingstoestel verwarming

HR-ketel

Opwekkingstoestel tapwater

HR combiketel

Close-in boiler

geen close-in boiler

Ventilatiesysteem

Natuurlijke ventilatie

Zonneboiler

geen zonneboiler

PV panelen

geen PV

Betrouwbaarheid inschatten indicatief energielabel
Het indicatief energielabel wordt bepaald aan de hand van de combinatie van de tien
maatregelen. De betrouwbaarheid van het label zelf is een combinatie van de fouten
per kenmerk. Bij het combineren van deze kenmerken kunnen de foute inschattingen
elkaar soms compenseren. Een onderschatting van bijvoorbeeld gevelisolatie wordt dan
bijvoorbeeld gecompenseerd met een overschatting van raamisolatie. Voor de 4790
woningen in de energiemodule van het WoON onderzoek is de energie-index ingeschat
bij het toepassen van de meest voorkomende maatregel. Dit is vergeleken met het label
zoals dit door woningopnames in het WoON onderzoek is bepaald. Hieruit blijkt de
betrouwbaarheid de inschatting voor woningen gebouwd tussen 1992 en 2005 het
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grootst is: 40% van de indicatieve labels komt overeen met het label zoals bepaald in
het WoON onderzoek. Voor in totaal 90% van de meergezinswoningen en 92% van de
eengezinswoningen kan een indicatief label geschat worden dat niet meer dan 1 label
afwijkt van het label zoals bepaald in WoON.
Voor woningen gebouwd tussen 2006 en 2013 is de betrouwbaarheid ook groot, met
meer dan 80% kans op maximaal 1 label afwijking. Wel zien we hier relatief vaak een
onderschatting. Dit heeft waarschijnlijk te maken met woningen die zijn uitgerust met
een warmtepomp. Deze woningen zullen vaker een zeer goed energielabel hebben. Bij
inschatting op basis van meest voorkomende technieken zal dit niet zichtbaar zijn in het
indicatieve label. Wanneer geen onderscheid gemaakt wordt tussen A++, A+ en A labels,
dan zal deze onderschatting veel minder vaak voorkomen.
Bij woningen gebouwd voor 1975 zal de inschatting aanmerkelijk minder betrouwbaar
zijn. Slechtst in 1 op de vier woningen zal de inschatting exact overeenkomen met het
werkelijke label. In ruim een derde van de gevallen zal het indicatieve label meer dan 1
label afwijken van het echte label.

A.3. Statistisch meest waarschijnlijke label/ EI
Methode
Voor de inschatting van het indicatieve label kan ook statistische vergelijking worden
gebruikt. In de interviewronde hebben we gezien dat marktpartijen hiervoor2
verschillende modellen gebruiken: een vergelijkbaarheidsmodel of een regressiemodel.
Bij het vergelijkbaarheidsmodel worden op basis van woningkenmerken (zoals
woningtype, bouwjaar, WOZ waarde, gebruiksoppervlakte, inhoud, aantal kamers,
aantal bouwlagen, grondoppervlakte, perceelgrootte en locatie) vergelijkbare woningen
gezocht in de energielabeldatabase. Als dat er voldoende zijn (meer dan 25) geeft dat
een frequentieverdeling voor het label van een specifieke woning. Het label dat het
meest voorkomt in die selectie kan dan dienen als indicatief label. Naarmate de variatie
in labels groter is, zal de voorspellende waarde van deze methode afnemen. Dit kan
worden weergegeven in een betrouwbaarheidsscore.
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Figuur 12: Het vergelijkbaarheidsmodel
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Een regressiemodel gaat uit van gevonden correlaties. De meest eenvoudige, lineaire,
correlatie is schematisch weergegeven in Figuur 13. Voor een aantal woningen is de
WOZ waarde en de energie-index bekend. De lijn in de figuur geeft de relatie tussen die
twee weer. Deze relatie is ook weer te geven in een formule. Als voor een andere
woning wel de WOZ-waarde maar niet de energie-index bekend is, kan met deze
formule ingeschat worden wat de vermoedelijke energie-index zal zijn. Ook kan
statistisch bepaald worden hoe groot de betrouwbaarheid is van deze schatting.
Complexere regressiemodellen kijken naar meerdere verklarende variabelen
tegelijkertijd. Zo kunnen verschillende relaties die van invloed zijn op de energie-index
worden gecombineerd in één formule, zoals bouwjaar, woningtype, eigendom, WOZ,
etc. Een marktpartij past deze regressieanalyse toe op de energielabeldatabase om zo
de energie-index te schatten.

Figuur 13: Illustratie regressiemodel (Dummy getallen)
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Als er grote datasets met energetische kenmerken beschikbaar komen kunnen de zelfde
statistische analyse ook worden toegepast op energetische kenmerken. In de praktijk
komt dit eigenlijk overeen met de methode o.b.v. de meest voorkomende maatregelen
zoals beschreven in paragraaf A2.
Betrouwbaarheid
Een marktpartij die werkt met een vergelijkbaarheidsmodel heeft deze methode getest
voor een beperkt aantal woningen. Hieruit komt naar voren dat 80% van de woningen
niet meer dan 1 labelklasse af wijkt van het ‘echte’ label.
Een andere marktpartij heeft een regressiemodel getest, waarbij de betrouwbaarheid
vergelijkbaar is: 78% van de woningen wijkt niet meer dan 1 labelklasse af. 40% van de
woningen krijgt exact het juiste label. Dit verschilt wel erg per bouwjaarklasse. Voor
woningen gebouwd voor 1970 geldt dat 61% van de woningen niet meer afwijkt dan 1
labelklasse. Slechts 23% van de woningen krijgt exact het juiste label. In woningen
gebouwd na 1970 is dit veel beter. Hier krijgt 91% van de woningen een indicatief label
dat niet meer dan 1 labelklasse afwijkt en 47% van de woningen krijgt exact het juiste
label.
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