
 

Factsheet 7.5 
 

Verschil tussen theoretisch en werkelijk 
energiegebruik voor woningverwarming 
 
 
Zijn het energielabel en EPC betrouwbare instrumenten om het energie-
besparingsbeleid van corporaties te ondersteunen? 
Het energielabel en de EPC zijn in het leven geroepen om op den duur energiebespa-
ring en gebruik van duurzame energiebronnen in gebouwen te stimuleren. Maar zijn 
dat ook betrouwbare instrumenten om het energiebesparingsbeleid van corporaties te 
ondersteunen? 
Voor het onderzoek daarover is gebruik gemaakt van de energielabels die officieel zijn 
aangemeld in 2010. De steekproef omvat 198.228 cases en is representatief voor de 
Nederlandse woningvoorraad. Alleen bij het eigendomstype is de steekproef niet 
representatief: bijna 80% van de woningen is in bezit van woningcorporaties, terwijl 
dat in de gehele woningvoorraad 32% is. Voor het werkelijk energiegebruik is gebruik 
gemaakt van een database van het CBS, dat op adresniveau is gekoppeld aan de 
energielabeldatabase. 
 
Wordt het theoretisch energiegebruik voor verwarming met EPA goed 
geschat? 
Bij de meest energie-efficiënte labelcategorieën (A, A+, A++ en B) wordt het theo-
retisch gasverbruik te laag geschat, terwijl het veel te hoog wordt geschat bij de 
slechtere labels (D t/m G). Hoe slechter het label, hoe groter de overschatting. In 
labelcategorie G is het werkelijk gasverbruik slechts de helft van het geschatte verbruik. 
 

 
 
Het label geeft wel de trend van het werkelijke gasverbruik goed weer: hoe hoger het 
label, hoe lager het gemiddelde gasverbruik. De werkelijke verbetering varieert met 
iedere labelstap tussen 3 en 19%, terwijl de theoretische berekening aangeeft dat het 
varieert tussen 22 en 33%. 
Gasverbruik per m2 laat dezelfde verhouding zien, behalve dat het werkelijke gas-
verbruik in labelcategorie A dan lager is dan in label B. Dit komt doordat woningen met 
een A-label significant groter zijn dan woningen met een B-label. 



 

 
 
En hoe zit het met de EPC en de werkelijke verwarmingsenergie? 
Een vergelijkbare studie, dit keer met de EPC in plaats van EPA, en uitgevoerd voor een 
steekproef van 248 woningen gebouwd na 1995, laat eenzelfde trend zien. 
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Meer weten? 

 Zie ook Factsheet 7.6. 
 Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl). 


