
 

Factsheet 1.6 
 

Energiebesparende maatregelen bij mutatie en 
planmatig onderhoud 
 
 
Welke pakketten met energetische verbeteringen zijn realistisch bij mutatie 
en bij planmatig onderhoud?  

 Bij mutatie (zie ook factsheet 1.4): 
- vervanging van enkel glas door isolatieglas; 
- vervanging van een VR-ketel door een HR107-ketel. 

 Bij planmatig onderhoud:  
- isolatie van gevel en dak tot een niveau dat ten tijde van het onderzoek (in 

2011) gangbaar was (Rc = 2,5 m2K/W); 
- vervanging van enkel glas door isolatieglas; 
- vervanging van een VR-ketel door een HR107-ketel; 
- aanbrengen mechanische ventilatie. 

 Van de ingrepen wordt afgezien als zij al eerder uitgevoerd zijn.  
 
Welke database en welk programma zijn gekozen? 

 Gekozen is voor de Energiebesparingsverkenner, een webapplicatie van 
AgentschapNL, met daaraan toegevoegd een eveneens door AgentschapNL 
opgestelde set referentiewoningen. 

 
Welke uitgangspunten zijn voor de berekening in acht genomen? 

 AgentschapNL meldt dat de uitkomsten van berekeningen met de Energie-
besparingsverkenner “uitdrukkelijk indicatief” zijn. De uitkomsten zijn daarom 
met marges weergegeven. Aangehouden is een marge van plus en minus 10% 
rondom de absolute waarden die het programma berekent. 

 Uitgegaan wordt van een plantermijn van tien jaar. In deze periode kan met 
planmatig onderhoud de gehele voorraad doorlopen worden. Er wordt rekening 
mee gehouden dat een deel van de voorraad niet gelijk in de eerste, maar in 
de tweede schildercyclus aan bod komt. Wat de mutatie betreft wordt gere-
kend met een jaarlijkse mutatiegraad van 8% (het landelijk gemiddelde in 
2010) en van 5% (het gemiddelde in sommige steden).  



 

 
Wat zijn de opbrengsten van de investeringspakketten? 
 

besparing CO2-
uitstoot in 10 
jaar 

pakket bij 
mutatie, bij 5% 
mutatiegraad 

pakket bij 
mutatie, bij 8% 
mutatiegraad 

pakket bij 
planmatig 
onderhoud 

alle sociale-
huurwoningen 

4-6% 6-8% 18-27% 

alle woningen 
(huur en koop) 

4-6% 6-9% 19-29% 

besparing 
gasverbruik in 
10 jaar 

pakket bij 
mutatie, bij 5% 
mutatiegraad 

pakket bij 
mutatie, bij 8% 
mutatiegraad 

pakket bij 
planmatig 
onderhoud 

alle sociale-
huurwoningen 

8-11% 11-16% 37-55% 

alle woningen 
(huur en koop) 

7-11% 10-16% 38-56% 

besparing 
energieverbruik 
in 10 jaar 

pakket bij 
mutatie, bij 5% 
mutatiegraad 

pakket bij 
mutatie, bij 8% 
mutatiegraad 

pakket bij 
planmatig 
onderhoud 

alle sociale-
huurwoningen 

11-13 PJ 15-18 PJ 51-62 PJ 

alle woningen 
(huur en koop) 

35-42 PJ 49-60 PJ 172-211 PJ 

gemiddelde 
kosten per 
woning (in €) 

pakket bij 
mutatie, bij 5% 
mutatiegraad 

pakket bij 
mutatie, bij 8% 
mutatiegraad 

pakket bij 
planmatig 
onderhoud 

alle sociale-
huurwoningen 

4.300 – 5.200 4.300 – 5.200 13.000 – 15.000 

alle woningen 
(huur en koop) 

4.100 – 5.000 4.100 – 5.000 14.000 – 17.000 

 
Wat betekenen deze uitkomsten? 

 Mutatie is een serieus te nemen moment om energetische verbeteringen door 
te voeren. Met het pakket dat in het rekenvoorbeeld is gebruikt kan een groot 
deel van de landelijke besparingsdoelstellingen gehaald worden. 

 Als corporaties echter hun energiebesparende maatregelen zouden beperken 
tot wat zij in het rekenvoorbeeld bij mutatie doen, dan is dat niet genoeg om 
de landelijke afspraak van 20% besparing op het gasverbruik in tien jaar te 
halen. Ook de besparing van 20 PJ wordt niet gehaald. 

 Als alle corporaties tegelijk met hun schildercyclus vergelijkbare energiebespa-
rende maatregelen zouden nemen als in het rekenvoorbeeld, dan is dat ruim 
genoeg om de landelijke afspraak van 20% besparing op het gasverbruik in 
tien jaar te halen. Ook de besparing van 20 PJ wordt dan ruim gehaald. 

 Deze aanpak is echter wel duur, uitgaande van een reservering van €800 per 
woning per jaar voor het reguliere planmatig onderhoud. Selectieve inzet is 
daarom raadzaam. Iets vergelijkbaars geldt voor het pakket bij mutatie.  

 Bij gelijke investeringspakketten is de percentuele CO2-besparing voor de 
voorraad sociale-huurwoningen nagenoeg gelijk aan die voor de gehele 
Nederlandse woningvoorraad. Dit geldt ook voor de besparing op het gas-
verbruik. In deze opzichten is de energetische verbetering in de sociale-
huurwoningvoorraad niet groter of minder groot dan in de rest van de 
Nederlandse woningvoorraad. 

 
Meer weten? 
www.energiebesparingsverkenner.nl. 

http://www.energiebesparingsverkenner.nl/

