
 

Factsheet 1.3 
 
 

Financiering van energiebesparingsmaatregelen  
 
 
Wat zijn de wettelijke regels voor doorberekening van energie-investeringen 
in de huur? 
De terugverdienmogelijkheden voor de verhuurder zijn in de huurregelgeving beperkt. 
Weliswaar kunnen voor energetische verbeteringen extra WWS-punten worden toege-
kend, maar bij een complexgewijze verbetering is toestemming van minstens 70% van 
de huurders nodig om deze ook daadwerkelijk in de feitelijke huur te verdisconteren. 
Dit lukt soms wel, maar lang niet altijd. Veel verhuurders kiezen er daarom voor om 
zittende huurders niet extra te laten betalen en pas bij mutatie de huur te verhogen.  
 
Hoe ziet het ‘subsidielandschap’ voor energie-investeringen eruit? 

 Uiteenlopende overheidssubsidies zijn beschikbaar, op verschillende 
bestuurlijke niveaus (rijk, gemeente, soms provincie/regio, Europese Unie). 

 Veel subsidies zijn gericht op specifieke (dus lang niet alle) maatregelen.  
 Sommige subsidies hebben een looptijd van slechts enkele jaren. Een 

vooralsnog onbeperkte looptijd geldt echter voor de Groenfinanciering 
(Regeling Groenprojecten) en voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). 

 
Wat zijn de effecten van energetische prestatie op verhuurbaarheid en 
woningwaarde? 

 Onderzocht zijn effecten in de relatief gespannen woningmarkten van 
Haarlemmermeer en Almere en in de relatief ontspannen woningmarkt van 
Dronten. Verder is een vergelijking gemaakt met eerder onderzoek op dit 
gebied. 

 Effecten op verhuurbaarheid en woningwaarde zijn alleen merkbaar in 
ontspannen woningmarkten. 

 Voor het A-label, en ook wel voor het B- en C-label, zijn woningzoekende 
huurders en kopers bereid in de ontspannen woningmarkten meer te betalen. 
Voor de onderzochte gespannen woningmarkten geldt dit niet. 

 
Meer weten? 

 D. Brounen, N. Kok en J. Menne (2009), Het energielabel op de Nederlandse 
koopmarkt, Maastricht: Universiteit Maastricht. 
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housing market, Londen: RICS, http://www.corporate-
engagement.com/files/file/RICS_Research_June_2010_-
_Economics_of_Energy_Labels.pdf. 

 R. Dankert (2009), Regels over terugverdienen van energiemaatregelen, te 
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 M. Koopman (2010), Energielabels, verhuisgeneigdheid, verhuurbaarheid en 
woningwaarde, www.wk2020.nl onder project 1. 

 R. Kroese (2009), Overzicht subsidie- en financieringsregelingen voor 
woningcorporaties voor het nemen van energiebesparende maatregelen, 
www.wk2020.nl onder project 1. 

 http://www.energiesubsidiewijzer.nl. 
 http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/energie-

investeringsaftrek-eia. 
 http://www.agentschapnl.nl/groenbeleggen/financiering/index.asp. 
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