
 

Factsheet 5.2 
 
 

Labelen van corporatiewoningen 
 
 
Wat is het energielabel voor woningen? 

 Het energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en 
met rood) aan hoe energiezuinig een huis is ten opzichte van andere soort-
gelijke woningen. Woningen met Energielabel A (donkergroen) zijn zuinig, in 
woningen met Energielabel G (rood) wordt veel energie gebruikt.  

 Het totaalgebruik wordt weergegeven in Megajoules. Het label geeft ook het 
elektriciteitsgebruik (in KWh), gasverbruik (in m3) en warmte (in Gigajoule) 
weer. 

 De labels worden opgesteld door een gecertificeerde EPA-adviseur die de 
woning op energetisch gebied in kaart brengt (bouwkundige eigenschappen en 
installaties) en het label berekent.  

 Een energielabel kan ook afgegeven worden op basis van een gelijksoortige 
referentiewoning. 

 Op 1 januari 2010 is er een vernieuwd energielabel beschikbaar gekomen. De 
opnamesystematiek daarvan is verbeterd en de boodschap op het labels is 
beter te begrijpen voor de consument. 

 Het energielabel blijft na de opnamedatum 10 jaar geldig. 
 
Wat is er afgesproken over het labelen van corporatiewoningen? 

 Vanaf 1 januari 2008 moet bij verkoop en verhuur het energielabel voor de 
betreffende woning beschikbaar zijn voor kopers en huurders.  

 Corporaties zouden voor 1 januari 2009 alle woningen van een energielabel 
hebben voorzien. Uit CBS gegevens blijkt dat eind 2010 bijna twee derde van 
het totale aantal corporatiewoningen een energielabel heeft. 

 
In hoeverre zijn corporatiewoningen gelabeld?  

 Onderstaande tabel laat de labelverdeling op nationaal niveau van medio 2012 
zien. (90% hiervan betreft (sociale) huurwoningen). 

  

Labelklasse Aantal woningen 

A++ 378 

A+ 1.951 

A 68.064 

B 261.987 

C 657.089 

D 590.306 

E 340.926 

F 200.204 

G 82.877 

totaal 2.191.271 
Bron: http://senternovem.databank.nl/quickstep/QsBasic.aspx?cat_open=energielabels 
 

 De ‘betrouwbaarheid’ van de labels blijft een aandachtspunt, maar het algmene 
beeld is volgens de corporaties inmiddels wel betrouwbaar. De labels weer-
spiegelen de feitelijke sitiuatie steeds beter. 

 Kwaliteitsverbetering van de labels leveren soms verschuivingen op in de label-
verdeling. Soms pakt dit positief uit en blijkt het aantal woningen met een 
slecht label minder groot te zijn. In andere gevallen is er juist sprake van een 
slechter label. 

http://senternovem.databank.nl/quickstep/QsBasic.aspx?cat_open=energielabels


 

Is het labelen nuttig voor de beleidsvorming? 
 Door het labelen is de (technische) kennis van de voorraad toegenomen, 

waardoor corporaties slecht scorende complexen gericht kunnen verbeteren. 
 De kwaliteit van de labels moet wel goed zijn. Beleid baseren op prelabels kan 

riskant zijn. Het werkelijke label kan bijvoorbeeld positiever uitpakken dan het 
prelabel gebaseerd op referentiewoningen. 

 
Worden de labels gebruikt in de communicatie met bewoners? 

 Over de labels zijn (potentiële) huurders tot nu toe mondjesmaat geïnformeerd. 
Volgens de corporaties leeft energiebesparing bij de bewoners nog steeds niet 
echt; ze vragen zelden naar het energielabel van hun huidige of aangeboden 
woning.  
 

Zijn er in 2013 wijzigingen in het energielabel te verwachten? 
 Op 1 januari 2013 wil de minister van BZK een nieuwe wet laten ingaan om te 

voldoen aan de herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van 
gebouwen (EPBD).  

 Dit zal geen gevolgen hebben voor sociale huurwoningen, omdat het 
energielabel onderdeel is van het woningwaarderingsstelsel.  

 
Meer weten? 

 Informatie over het energielabel: http://www.agentschapnl.nl/programmas-
regelingen/epbd-energielabel. 

     http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woning?#ref-vrom. 
 OTB rapportages en documenten: http://www.wk2020.nl/documents/WK2020-

project5_Standvzakenperonderwerp.pdf. 
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