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Woningcorporaties balanceren 
ambities in prestatieafspraken

 Beschikbaarheid

 Betaalbaarheid

 Duurzaamheid



Beleidsrendement in balans?

 Beschikbaarheid: stop op uitponden en sloop, extra nieuwbouw??

 Betaalbaarheid: huurverlaging of woonlastenverlaging?

 Duurzaamheid: iets met labels of PJ’s?

 Geld kun je maar 1 keer uitgeven…

 Behalve als je inzet op rendabele investeringen!



Een rendabele investering 
waarmee # woningzoekenden daalt
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.. terwijl passend (betaalbaar) 
wordt toegewezen…



.. én de woonlastengroei van de 
huurders wordt beteugeld!



Rendabel én Woonlastenneutraal nu 
mede mogelijk gemaakt door het rijk

Huur +
Energienota

Huur + 
EPV

 De Energie Prestatie Vergoeding (EPV)…



EPV maakt het verschil
Beleidswaarde woningcorporatie

 EPC = 0,4
 Uitgaven: Stichtingskosten + Onderhoudskosten

 Huurder: huur + energiekosten (ca. 100 €/maand)

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

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

Onderhoudskosten

 Inkomsten: Servicekosten + Huur (587, 629, 660) 
+ NOM EPV (100-140) 



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



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, …



EPV = NOM? 

 EPV: Ondergrens beschikbare energie:
 Prestatie op papier of in de praktijk?

 Energieprestatie = comfortprestatie?

 Standaard gebruik = normaal? 

 Garantie op functionele praktijkprestaties:
 Warmtevraag voor ruimteverwarming

 Geproduceerde energie
 Gebruikt voor hulpenergie

 Forfaitair beschikbaar voor HHA

Beschikbare energie voor warmte



Garantie op functionele 
praktijkprestaties I

 Warmtevraag voor ruimteverwarming: Ontwerpwaardes

 Wat als ander materiaal is gebruikt?

 Wat als woning kiert en installatie slecht is ingeregeld?

 Gemeten geproduceerde energie: Bruto productie PV

 Wat als installaties meer hulpenergie gebruiken in 
praktijk dan in theorie?

 Wat als gebruiker meer elektriciteit voor HHA gebruikt 
dan forfaitair?

 Wat als gebruiker relatief veel warm tapwater 
gebruikt?

 Wat als warmtepomp lager rendement heeft in praktijk 
dan in theorie?



Garantie op functionele 
praktijkprestaties II

 Warmtevraag voor ruimteverwarming: Ontwerpwaardes

 Aangetoond middels opleverdossier BRL9500 (5) en 
ISSO 82.5 (Gerealiseerd: Rc, Qv_10, etc.)

 Gemeten geproduceerde energie: Bruto productie PV

 Jaarlijks gemeten gebruik voor hulpenergie

 Forfaitair beschikbaar voor HHA => tabel, opp.

 Aantoonbaar Beschikbaar voor warmteproductie

 Jaarlijks gemeten productie óf gemeten rendement 
warmteopwekker (want, wat als iemand geen warmte vraagt)

 Moet overeenkomen met bouwbesluit eisen t.a.v. 
Qh;nd;an/(3,6*Ag) + Qw,dis/(3,6*Ag)

Let op! > 15 kWh/m2 zonder douche WTW



Monitoring en Privacy

 Medewerking huurder vereist voor jaarrapportage

 Privacy toch waarborgen, denk aan:

 Anonimiseer (verwijder direct identificerende 
gegevens) waar kan

 Alleen data collectie op moment EPV-jaarrapportage

 Gescheiden opslag van monitoring data en 
persoonsgegevens

 Data lokaal (offline) vastgelegd voor analyse achteraf

 Online monitoringsdata alleen zichtbaar voor huurder; 
storingen voor installatiebeheerder
 Monitoring en onderhoud installaties geplaatst buiten de 

woning



NOM (-Keur) = EPV !

 Eisen vastgelegd in:
 Model afnameovereenkomst

 Blauwe tabel

 Monitoringsprotocol

 Handleidingen, Voorbeeld woonlasten 
berekening, Etc.

 NOM Keur
Concept

Toepassing

Gebruik



Vragen?

ivo@piafwonen.nl
06-23291616


