
Besparen op Woonlasten

Initiatief en energiebesparing 

in de huursector

Jaap van Leeuwen,  

Energieconsulent Woonbond

“LSA dag 3 november 2012”



Art 243 BW (boek 7, titel 4): 

Verbeteringen kunnen tegen een redelijke 
huurverhoging worden geëist door huurder.
•  Thermische isolatie van de buitenschil.
•  Verwarmingsinstallatie vernieuwen als: 

• Rendement < 80 %; 
• Leeftijd > 10 jr

⇒ Pilots
⇒  Initiatiefrecht woningverbetering. 

Wist u dat u recht heeft op isolatie?



Noodzaak Energiebesparing

•  54 % Nederlandse woningvoorraad 
onvoldoende geïsoleerd

•  Milieu en klimaat: 33 % besparing op 
energieverbruik in woningen in 2020

•  Verbetering comfort en binnenklimaat 

•  Gasprijs stijgt 7 % per jaar (incl. huidige 
dip), verdubbelt elke 10 jaar



 

Gasprijsontwikkeling



Woonlasten
 

Gemiddelde uitgaven aan verwarming en 

verlichting  als % van het inkomen.



Woonlasten verlagen

Woonlasten bestaan uit:
• Huur
• Energie
• Servicekosten
• Water en OPL (belastingen)

3 oplossingsrichtingen mbt energie:
+ isoleren, HR ketel, duurzame energie
+ aanpassing gedrag
+ slimme inkoop, lagere servicekosten



  

Isoleren: thermografisch beeld

Gevel redelijk
dak en ramen 
slecht



 

•  Spaar/LED lampen voor verlichting (€ 68/j)
•  Standby killers/uitzetten (€ 56/j)
•  Was bij lagere temperaturen (€ 56/j)
•  Zuiniger koel en vriesapparatuur (€ 79/j)
•  Stook een graadje minder (€ 50/j).
•  Kierdichting, brievenbusborstel, (54/j)
•  radiatorfolie (27/j)

Bronnen: 
- energielastenverlager
- www.opzuinig.nl 

Besparings opties thuis (gedrag)



Besparen servicekosten 

1. Gloeilampen in trappenhuizen portiekwoningen 
vervangen door spaarlampen en 
bewegingsmelders. (Amsterdam)

=> Besparing: € 30,=/woning/ jaar

2. Collectieve inkoop gas en elektra voor collectieve 
aansluitingen (4.000 woningen).  (Gouda)

=> Besparing: : € 75,=/woning/jaar

3. Verbeteren ketelinstelling/HR ketel (- 15 %) complex 
72 woningen (Voorschoten)

=> Besparing: : € 240,=/woning/jaar



1. Informeer bij andere bewoners (verbruik, 
klachten)

2. Contact met uw verhuurder (plannen)

3. Quick scan (bijv. Energiebus) 

4. Informeer achterban

5. Overleg verhuurder

Stappenplan bewonerscommissies



BespaarenergiemetdeWoonbond.nl

Meer informatie
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