
 

Factsheet 7.6 
 

Gevolgen van verschil tussen theoretisch en 
werkelijk energiegebruik 
 
 
Wat betekenen de verschillen tussen werkelijk en theoretische 
energiegebruik voor het beleid van woningcorporaties? 
Deze verschillen zijn te zien in onderstaande figuren. Voor de verwarming zijn de 
werkelijke verschillen in gasverbruik tussen twee labelcategorieën veel kleiner dan 
aangegeven door de EPA-berekening. 
De toegestane huurverhoging volgens het woningwaarderingsstelsel is dus gebaseerd 
op besparingen die in de praktijk niet plaats zullen vinden. Investeringen in energie-
besparende maatregelen door woningcorporaties zullen een veel langere terugverdien-
tijd hebben dan geschat met EPA-berekeningen.  Het verdient dus aanbevelingen om 
de financiële haalbaarheid van maatregelen en de toegestane huurverhoging voorlopig 
te baseren op de werkelijke energiegebruiken in de verschillende labelcategorieën en 
niet op de EPA-berekeningen. 
 
Zijn de schattingen van het elektriciteitsgebruik en de CO2 uitstoot wel 
accuraat? 
In een EPA-berekening wordt het elektriciteitsgebruik van huishoudelijke apparaten niet 
meegenomen, waardoor het werkelijke elektriciteitsgebruik veel groter is dan het theo-
retisch gebruik (gemiddeld 2,5 keer groter (bijna onafhankelijk van het label). Doordat 
het aandeel elektriciteitsverbruik in de Nederlandse CO2-uitstoot veel groter is dan het 
aandeel  gas, hebben gasbesparende maatregelen weinig effect op de CO2-uitstoot. 
Op basis van deze informatie blijkt dat duurzame elektriciteitsopwekking onontbeerlijk 
is om CO2-reductie te bereiken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Zijn de sectorale besparingsdoeleinden haalbaar? 
In de tabel is te zien in hoeverre verschillende besparingsdoeleinden haalbaar zijn bij 
verschillende scenario’s. (Het eerste scenario is gebruikt in het convenant Energie-
besparing Corporatiesector). Duidelijk is dat wanneer  het werkelijke energiegebruik 
gehanteerd wordt, veel doeleinden niet haalbaar zijn, ook niet bij vergaande scenario’s 
(zoals in scenario 2, waarin de hele woningvoorraad gerenoveerd wordt tot label A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Zie ook Factsheet 7.5. 
Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl). 

 Besparing gebaseerd op werkelijk 
energiegebruik per labelcategorie 

Besparing gebaseerd op 
theoretische berekening (EPA 
labelmethodiek) 

 Besparingsdoeleinden Verbetering 
met 2 labels 
of tot label B 
(scenario 1) 

Alle 
woningen 
verbeterd 
tot label A 
(scenario 2) 

Alle 
woningen 
verbeterd 
tot label B 
(scenario 3) 

Verbetering 
met 2 
labels of tot 
label B 
(scenario 1) 

Alle 
woningen 
verbeterd 
tot label A 
(scenario 2) 

Alle 
woningen 
verbeterd 
tot label B 
(scenario 3) 

Convenant 
Energie-
besparing 
Corporatie-
sector  

24PJ besparing in 
primair 
energiegebruik 
sociale sector 

70PJ 85PJ 96PJ 72PJ 146PJ 117PJ 

20% besparing in 
gasverbruik in 2018 

16% 24% 22% 34% 54% 44% 

Meer met 
minder 

100PJ besparing  in 
2020 

70PJ 85PJ 96PJ 72PJ 146PJ 117PJ 

20-30% besparing in 
primair energie-
gebruik in 2020 

12% 15% 17% 30% 43% 38% 

Nederlandse 
doeleinden 
woning-
voorraad 

16% CO2-reductie 6% 9% 12% 21% 24% 27% 


