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Wat betekend COP21/Parijs voor 

Energieambities NL woningbouw?

 2015-2050: Doel 100%, dus 2015-2020 16%?

 In 2020 16% = 90 PJ bereikbaar in gebouwde 
omgeving? 

 2-label stappen: 8.5000.000 woningen nodig

 Label G-B-renovatie: 3.900.000 woningen

 Nul-op-de-Meter (NOM) benadering: 1.100.000 
woningen

 Doelen Stroomversnelling 2020
 Renovatiemutaties nu-2020 NL: 1.1000.000

 Stroomversnelling huur   NL: 110.000

 Stroomversnelling koop   NL: 250.000

 Dus… nieuwbouw energiepositief?



Nul-op-de-Meter als Energieambitie

Pagina 6, art. 1.3 SOK:

Een woning (nieuwbouw of gerenoveerd) waarbij de in-

en uitgaande energiestromen voor gebouw- gebonden 

energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater 

gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur 

(incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul is, onder 

standaard klimaatcondities zoals die gelden in 

Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals 

vastgelegd in de ontwerp-uitgangspunten onderbouwd 

door Nederlandse normen. 



Maar zoveel meer…

Woonlasten, Binnenmilieu, Gezondheid, Comfort, Veiligheid, …



Opschaalbaar marktsucces?

Unique Selling Points!

 Tevreden bewoners: Een betere woning 

voor hetzelfde geld woonlastenneutraal

 Gezonde business case

 Woningcorporatie: rendement

 Geldverstrekker: LTI-LTV

 Aanbieder: prijs/kostprijs

 Gegarandeerd Nul-op-de-Meter



Energieprestatie en woonlasten …

Verkoopprijs EPC = 0,4: 200.000 €

Verkoopprijs Nul-op-de-Meter: 220.000 €

Gas en Elektricteit prijs 2016, prijsontwikkeling trend 2014-2016
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En bij de huur moeten ze

passend toewijzen…



Bedrijfswaarde woningcorporatie

 EPC = 0,4

 Uitgaven: Stichtingskosten + Onderhoudskosten

 Inkomsten: Servicekosten + Huur (587, 629, 710)

 NOM

 Uitgaven: Stichtingskosten EPC=0,4 + 20 k€, 

Onderhoudskosten

 Inkomsten: Servicekosten + Huur (587, 629, 660) 

+ NOM bonus (140)



Woonlasten neutraal nu mede 

mogelijk gemaakt door het rijk

Huur +

Energienota

Huur + 

EPV

 De Energie Prestatie Vergoeding (EPV)…



Uitwerking EPV in AMvB

1.

Netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming 

[kWh_th/m2]
per jaar

Minimale duurzaam 
opgewekte warmte voor 

ruimteverwarming en 
warm tapwater 

[kWh_th/m2] per jaar*

Minimale productie 
duurzaam opgewekte 
energie voor gebruik 

huurder [kWh/m2] per jaar, 
mits per woonruimte ≥ 

(Ehulp +1800) doch hoeft 
niet > (Ehulp + 2600) **

Maximale 
vergoeding 

[€/m2/maand]***

0  < Netto warmtevraag ≤ 30 Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,40

30 < Netto warmtevraag ≤ 40 Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,20

40 < Netto warmtevraag ≤ 50 Netto warmtevraag + 15 Ehulp + 26 1,00****

Maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte verwarmd 

met duurzame energie, opgewekt op, in of aan de woonruimte.

+ Labelpunten verwerkt in de huur:

• 32 bij grondgebonden woningen

• 28 bij gestapelde bouw

• EPV-recht vereist set van (energie)prestatie eisen

• Hoogte vergoeding afhankelijk van hoogte warmtevraag en 

aanwezigheid warmtenet …



Uitwerking EPV

2. Maximale energieprestatievergoeding bij een woning verwarmd met op, in 

of aan een woonruimte opgewekte warmte, aangesloten op een warmtenet.

Netto warmtevraag voor 
ruimteverwarming [kWh/m2]

per jaar

Minimale productie, duurzaam 
opgewekte energie voor gebruik 
huurder [kWh/m2] per jaar, mits 

per woonruimte ≥ (Ehulp + 1800) 
doch hoeft niet > (Ehulp + 2600) 

**

Maximale 
vergoeding 

[€/m2/maand]***

0 < Netto warmtevraag ≤ 15 Ehulp + 26 0,70

15 < Netto warmtevraag ≤ 30 Ehulp + 26 0,60

30 < Netto warmtevraag ≤ 40 Ehulp + 26 0,30

40 < Netto warmtevraag ≤ 50 Ehulp + 26 0,05****

+ Labelpunten verwerkt in de huur:

• 32 bij grondgebonden woningen

• 28 bij gestapelde bouw



NOM = verantwoorde investering

 Label heeft waarde in de markt

 1-4-2016 Taxatiemodule energie:

Bepaling NCW vermeden energiekosten

 1-1-2016: 106% LTV en 27.000 € LTI bonus



Marketing: beter voor uw 

portemonnee

Verkoopprijs EPC = 0,4: 200.000 €

Verkoopprijs Nul-op-de-Meter: 220.000 €



Marketing: meer luxe voor 

minder geld

Verkoopprijs EPC = 0,4: 200.000 €

Verkoopprijs Nul-op-de-Meter: 227.000 €, waarvan 7.000 Luxe opties



De 3 belangrijkste waardebepalers..

Garantie,

Garantie,

Garantie!

Locatie, 

Locatie, 

Locatie?

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=bouwteam&source=images&cd=&cad=rja&docid=brla2bRGQ1jCfM&tbnid=RxwNY7hEK0LYeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12200334_business-en-bouwteam-groep-met-werknemers-architecten-en-ingenieurs.html&ei=tQxIUY-WHsjWPYXOgagI&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNEKomG2II_zs2MPW4GDj9G5HVFFbA&ust=1363761583558890


Gouden regels voor garanties

 Leg geen risico’s bij een partij die er geen 

invloed op heeft!!!!!

 Gebruik goede technische maatregelen voor 

risico’s waar je invloed op hebt

 Maak duidelijk wat de risico’s zijn van de invloed 

van de ander

 Bouw-Consument: disclaimer, bonus/malus?

 Bouw-Toeleverancier: contract, bonus/malus?

 Bouw-Investeerder: rente bonus/malus?



NOM in Beleid

 Koop: Nieuwbouw NOM via EMVI

 Huur: Prestatieafspraken woco’s

 Wortel: Vergunningen, Leges

 Stok: Nieuwe omgevingswet



ACTIE!



Vragen?

ivo@piafwonen.nl

06-23291616


