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Geachte Kamerleden / woordvoerders wonen, 

 

Op woensdag 22 februari 2023 vergadert uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het 

Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving (KAGO). Op twee onderwerpen willen wij u deelgenoot 

maken van onze visie. Ten eerste de aanpak van enkelglas en ten tweede de problematiek rond 

energielabels, die soms sprongen maken en schijnbaar fouten bevatten. 

 

Enkelglas als gebrek 

In het recente verleden heeft de Woonbond uw commissie aanbevolen enkelglas tot een gebrek te 

verklaren voor de hele huursector. Wij herhalen de oproep en vullen deze aan met een concreet 

voorstel om het Uitvoeringsbesluit Huurprijzen aan te passen (zie bladzijde 3). Hiermee leidt de 

aanwezigheid van een minimale hoeveelheid enkelglas tot een gebrek en mogelijk tot een beperkte 

huurverlaging (bijvoorbeeld 20 - 40%). In dit voorstel verwerken we een latere aanscherping (2028) 

van de normering om zo ook uitvoering te geven aan de motie Bontenbal/Grinwis. De exacte 

normstelling in vierkante meters kan voortvloeien uit een onderzoek door ABF waar het ministerie van 

BZK opdracht toe wil geven. 

 

Het voorstel om enkelglas tot een gebrek te verklaren past ook uitstekend bij het voorstel van een 

aantal gemeenten  en organisaties om het uitfaseren van enkelglas afdwingbaar te maken via het 

Bouwbesluit. Hieruit maken wij op dat ook zij menen dat enkelglas een gebrek is, dat niet langer thuis 

hoort in dit decennium.  

 

De normen uit het Bouwbesluit vormen vaak al de basis voor de gebrekenregeling. Het is onze 

overtuiging dat vooruitlopend op deze route aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Huurprijzen 

wenselijk en wijs is. De problematiek van enkelglas komt veel vaker voor in de huursector, omdat 

kopers uit zichzelf vaak al enkelglas aanpakken. Wij menen dat een op de huursector gerichte prikkel 

dus het meest effectief is. Naast ons voorstel tot wijziging van het besluit UHW, voegen we ook onze 

notitie Enkelglas bij. 

 

Energielabels, sprongen en afwijkingen 

In de uitzending van Radar op maandagavond 13 februari kwamen een aantal voorbeelden in 

beeld waarbij een nieuw beoordeeld energielabel fors afwijkt van het oudere energielabel. Ook 

wij krijgen vaak te maken met huurders die de sprongen in het energielabel niet kunnen volgen. 
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De wijziging in methodiek maakt dat nieuwe en oude energielabels toch een soort appels en 

peren zijn geworden. Voor huurders zijn energielabels bovendien niet feitelijk inzichtelijk. De 

toezegging om deze wel inzichtelijk te maken via MijnOverheid.nl moet immers nog gerealiseerd 

worden. En de route om energielabels te laten controleren via de Huurcommissie staat eigenlijk 

alleen open voor huurders als dat ook werkelijk de huurprijs kan beïnvloeden. Dat is zeker in de 

corporatiesector zelden het geval. 

 

Het eerste jaar waarin met de nieuwe methodiek van de NTA8800 is gewerkt, heeft een behoorlijk 

hoog foutpercentage laten zien. Ook in voorgaande jaren zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. Bovendien 

zijn energielabels geen keurmerk voor de echte kwaliteit van isolatiemaatregelen. Bouwfouten, 

slechte installatie van installatiemateriaal, of aanwezigheid van onvoorziene koudebruggen en naden 

en kieren worden niet gemeten door energielabels. Wat de Woonbond betreft moeten verhuurders 

dan ook niet blind sturen op energielabels, maar ook naar het werkelijke energieverbruik kijken. Als 

het energieverbruik flink afwijkt van wat je op basis van een goed energielabel mag verwachten, dan 

dienen - wat de Woonbond betreft - verhuurders dergelijke klachten serieus te nemen en te 

controleren of verbeteringen noodzakelijk zijn.  

 

Het recent verschenen onderzoek van de Rabobank met de titel ‘Energielabel zegt niet alles over 

energieverbruik’1 zien wij als een bevestiging dat het onwenselijk is om te veel absolute waarde aan 

het energielabel te verbinden.   

 

Conclusie 

Zorg er voor dat enkelglas tot gebrek wordt verklaard. Enkelglas komt ook voor bij D en C label 

woningen en dit is ook daar een warmtelek. Blind sturen op alleen energielabels is niet verstandig, dus 

zorg naast beleid gericht op het uitfaseren van de slechtste energielabels ook voor beleid dat huurders 

werkelijk helpt. Neem klachten serieus, ook als er een ‘redelijk’ energielabel is. 

 

Dank voor uw aandacht en wijsheid toegewenst op uw beraadslagingen op woensdag 22 februari. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels  

Algemeen directeur 

 

 

  

 
1 https://www.rabobank.nl/kennis/d011347940-energielabel-zegt-niet-alles-over-energieverbruik  

https://www.rabobank.nl/kennis/d011347940-energielabel-zegt-niet-alles-over-energieverbruik
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Juridische structuur enkelglas als huurgebrek (via Besluit UHW) 
 

Juridische verankering 

Voegt toe aan Artikel 6 Besluit huurprijzen woonruimte lid 1 

“D.  indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in bijlage II, onder 1, categorie D, van 

dit besluit: 60-80%* van de overeengekomen huurprijs.” 

Voegt toe aan Bijlage II Besluit huurprijzen woonruimte 

“Categorie D. overige gebreken aan en tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte 

zelf” 

De woonruimte vertoont een gebrek dat of een tekortkoming die: 

a. niet behoort tot de gebreken of tekortkomingen, bedoeld in de categorieën A,B en C, en 

b. ernstig het woongenot schaadt, waarvan sprake is bij: 

- de aanwezigheid van enkelglas in de buitenmuren van verblijfsruimten, waarbij 

 i)  dit artikel geldig is vanaf 1 januari 2025 

ii)  in de periode van 1 januari 2025 tot 1 januari 2028 geldt een minimum 
van 5 vierkante meter als drempelwaarde 

iii) in de periode vanaf 1 januari 2028 geldt een minimum van 2 vierkante 
meter als drempelwaarde  

*Bij 60 procent wordt er 40 procent korting gegeven op de vastgestelde/geldende huurprijs , bij 80 

procent wordt er 20 procent korting gegeven.  

 

 

Toelichting 

Door een additionele categorie D toe te voegen kan hier een lagere huurkorting worden toegekend 

dan in categorie A, B of C. In deze nieuwe categorie D wordt in de bijlage II nader gespecifieerd welke 

gebreken onder de nieuwe categorie D vallen. In het voorstel wordt alleen enkelglas in de 

buitenmuren ondergebracht in de nieuwe categorie D. 

Door het artikel niet per direct geldig te verklaren maar op een nader te bepalen tijdstip kan in de 

onderliggende periode de verhuurder het enkelglas vervangen zonder te maken te krijgen met een 

mogelijke gebrek verklaring. Hiermee rekening houdend met redelijkheid en billijkheid. Na de 

inwerkingtreding van het artikel geldt een drempelwaarde aan vierkante meter enkelglas om 

gefaseerd de gebrek verklaring aan te scherpen. Uiterlijk in 2028 dienen woningcorporaties conform 

de Nationale Prestatie Afspraken woningen met een e/f/g-label uit gefaseerd te hebben, dit is nu 

gelijk aan de chronologische fasering.   

In de uitvoering van de motie Bontenbal/Grinwis (kenmerk 36200-VII-99) kan nader worden 

onderzocht welke fasering en drempelwaarde m2 voor een versnelde uitfasering van enkelglas kan 

zorgen. Hierbij rekening houdend met hoeveel woningen een bepaald m2 enkelglas hebben. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003237&artikel=6&z=2022-07-01&g=2022-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003237/2022-07-01/#BijlageII
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003237&bijlage=II&z=2022-07-01&g=2022-07-01
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z22014&did=2022D47492

