
 
 

       

  

 

  

ISOLATIENIVEAU VAN PRIVATE 
HUURWONINGEN EN 

WOONUITGAVEN

Kristof Heylen 

Sien Winters 



 
 

 

Auteurs en info: 
Auteurs: 

o Kristof Heylen 
o Sien Winters 

Datum: 

Februari 2009 

Verantwoordel i jke uitgever: 

Steunpunt Ruimte en Wonen  

Kasteelpark Arenberg 51 bus 2429 - 3001 Heverlee 

Tel: +32 (0)16/32 13 36  

Email: info@steunpuntruimteenwonen.be  

 
 

ISBN 000-00-000-0000-0 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap: Programma 
Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze tekst komt de mening van de auteur 
naar voor en niet die van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de meegedeelde 
gegevens. 

 

This repport has been realised with the support of the Flemish Community: Program for Policy 
Research Centres. The text contains the views of the author and not the views of the Flemish 
Community. The Flemish Community cannot be held accountable for the potential use of the 
communicated views and data. 



 

   1 

Inhoudstafel 
1 Situering onderzoek ............................................................................... 5 
2 Beleidscontext ........................................................................................ 6 

2.1 Woonbeleid ....................................................................................... 6 
2.2 Energiebeleid .................................................................................... 6 
2.3 Isolatieniveau en energieprestatie van de Vlaamse woningen ........... 9 

3 Methodologie ........................................................................................ 11 
3.1 Algemeen ........................................................................................ 11 

3.1.1 Relatie tussen isolatieniveau en verbruikskosten ...................... 11 
3.1.2 Relatie tussen isolatieniveau en huurprijs ................................. 13 

3.2 Opstellen van een isolatie-index ..................................................... 14 
4 Resultaten ............................................................................................ 17 

4.1 Isolatie-index ................................................................................. 17 
4.2 Effect van het isolatieniveau op de verbruikskosten op de private 
huurmarkt ............................................................................................ 21 
4.3 Effect van isolatieniveau op de huur op de private markt ................ 23 

5 Conclusies en beleidsaanbevelingen ..................................................... 26 
6 Bibliogafie ............................................................................................ 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2 

Executive summary  

De Vlaamse overheid maakt van de energierenovatie van het woningbestand een duidelijke 
beleidsprioriteit. Zo heeft ze het ‘Energierenovatieprogramma 2020’ uitgewerkt, met als ambitieuze 
doelstelling in 2020 geen energieverslindende woningen meer te hebben in het Vlaamse Gewest. 
Momenteel bestaat er reeds een waaier aan ondersteuningsmaatregelen om energie te besparen in de 
woning. Deze zullen in de nabije toekomst nog worden aangevuld om de gestelde doelstelling te 
bereiken. In dit kader is het uiteraard van belang om zicht te krijgen op het isolatieniveau van de 
verschillende segmenten op de Vlaamse woningmarkt.  

Onderzoek van het Kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid en het Steunpunt Ruimte en Wonen leerde 
ons reeds dat de private huurmarkt op vlak van woningkwaliteit en isolatie slechter scoort dan de 
sociale huisvesting en de eigendomssector in Vlaanderen. Private huurwoningen zijn relatief minder 
uitgerust met isolerende beglazing, dak- , muur- en vloerisolatie dan sociale huurwoningen en 
eigendomswoningen. In deze studie gaan we in eerste instantie dieper in op de verschillen op vlak 
van isolatieniveau tussen de woningmarktsectoren, met een focus op de private huurmarkt. We 
bekijken ook in welke mate het isolatieniveau voor de verschillende sectoren samenhangt met de 
bouwperiode en bepaalde gezinskenmerken. Vervolgens wordt stilgestaan bij het verband tussen het 
isolatieniveau en de verbruikskosten voor private huurders. In welke mate kennen private huurders in 
een goed geïsoleerde woning lagere verbruikskosten? Ook stellen wij ons de vraag of – los van andere 
woningkenmerken – de naakte huurprijs samenhangt met het isolatieniveau van de woning. Met de 
invoering van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor huurwoningen, hebben kandidaat-huurders 
sinds januari 2009 een zicht op de relatieve energieprestatie van de potentiële huurwoningen. Vanuit 
dit opzicht is het interessant om weten in welke mate het isolatieniveau (en dus de energieprestatie) 
een effect heeft op de naakte huurprijs.    

De beschikbare surveys voor Vlaanderen met informatie over wonen bevatten niet de nodige 
gedetailleerde informatie om het primaire energieverbruik (E-peil) of het niveau van de warmte-
isolatie (K-peil) van een woning te berekenen. De Woonsurvey 2005 bevat echter wel informatie over 
de aanwezigheid van de meest gangbare isolatiemaatregelen. Deze gegevens werden aangewend om 
een isolatie-index op te stellen, met een score van 0 tot 10. 

De isolatie-index van private huurwoningen ligt gemiddeld veel lager dan van eigendomswoningen en 
sociale huurwoningen. Zelfs binnen eenzelfde inkomensklasse betrekken de huurders op de private 
huurmarkt minder goed geïsoleerde woningen dan eigenaars en sociale huurders. Verder is het 
isolatieniveau van de recent gebouwde woningen duidelijk beter dan van de oudere woningen. Voor 
de woningen gebouwd na 1991 toont de isolatie-index geen verschillen meer naargelang het 
eigendomsstatuut, wat vermoedelijk een gevolg is van de invoering van minimale isolatie-eisen (k-
waarde) voor nieuwbouw in 1992. De zwakste segmenten blijken de (doorgaans oudere) 
eengezinswoningen op de private huurmarkt en de private huurwoningen gebouwd vóór 1971. Voor 
deze woningen bedraagt de isolatie-index ongeveer de helft van het Vlaamse gemiddelde.  

Bij de eigenaars scoren vooral de woningen van de laagste inkomens, de personen van 65-jaar en 
ouder en gepensioneerden slechter op de isolatie-index. Een recente enquête van het Vlaams 
Energieagentschap heeft aangetoond dat oudere eigenaars het dikwijls de moeite niet meer vinden 
om energiebesparende investeringen te doen.   

Onderzoek op basis van de Woonsurvey bracht reeds naar voor dat het isolatieniveau gemiddeld 
hoger uitvalt bij de socio-economische sterkere huishoudens. De hier uitgevoerde analyse bevestigt dit 
en toont dat de sociale huisvesting hierop de uitzondering vormt. Voor sociale huurders verschilt de 
isolatie-index immers niet significant naar inkomen, opleiding, leeftijd en activiteitsstatus. De sociale 
huisvesting brengt dus energiezuinigheid ook binnen het bereik van mensen in een zwakke 
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maatschappelijke situatie. De lagere energiekosten die hiervan het gevolg zijn, helpen bovenop de al 
erg gunstige huurprijzen, voor deze groepen de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren. Wie een 
laag inkomen heeft en nog niet het geluk heeft een sociale woning te kunnen huren, kent dus niet 
alleen een veel hogere huurprijs maar ook een hogere energiefactuur.  

Om het effect van de het isolatieniveau op de huurprijs te onderzoeken, werden twee meervoudig 
lineaire regressiemodellen uitgewerkt. Deze modellen wijzen uit dat de naakte huurprijs op de private 
markt sterk wordt beïnvloed door het isolatieniveau. Vooral de aanwezigheid van isolerend glas blijkt 
een uitgesproken effect te hebben op de huur. Voor een verder identieke woning blijkt de 
aanwezigheid van volledig isolerende beglazing een verschil uit te maken van 54 euro per maand in 
de huurprijs. Volledige vloer- en dakisolatie heeft een effect op de huur van respectievelijk 35 en 22 
euro. Per stijging van één punt in de isolatie-index (van 0 tot 10) neemt de huurprijs van een 
identieke woning toe met gemiddeld 11 euro per maand. Goed geïsoleerde private huurwoningen 
blijken dus aanzienlijk duurder.  

Wat de relatie tussen het isolatieniveau en de verbruikskosten betreft, vonden we enkel een 
significant effect voor muurisolatie. Voor een identieke woning en identieke kenmerken van de 
bewoners liggen de verbruikskosten gemiddeld 9 euro lager indien de muren (bijna) overal geïsoleerd 
zijn. Voor de algemene isolatie-index, isolerend glas, dak- en vloerisolatie bleken geen significante 
effecten te bestaan. Het bestaan van deze effecten lijkt nochtans logisch. We vermoeden dat een 
significant verband ontbreekt omdat de verwarmingkosten niet apart werden opgenomen in het 
regressiemodel. In de Woonsurvey ontbrak hiervoor de nodige informatie. Daarenboven is de 
informatie over de isolatiemaatregelen die we gebruikten mogelijk niet voldoende verfijnd. Zo hadden 
we bijvoorbeeld geen informatie over de isolatiewaarde van de gebruikte materialen en de exacte 
isolatieoppervlakten. Ook gegevens over de zonnewinsten (oriëntering woning), ventilatie en 
energiezuinigheid van de installaties ontbraken om een verfijnde score voor de energieprestatie op te 
stellen.  

De compactheid van de woning bleek – zoals verwacht - een groot effect te hebben op de 
verbruikskosten. Wie woont in een appartement betaalt ceteris paribus ongeveer 35 euro per maand 
minder voor nutsvoorzieningen dan bij een open eengezinswoning. Maar ook de kenmerken van de 
bewoners zelf spelen een rol bij de verklaring van de verbruikskosten. Hoe hoger het equivalent 
inkomen, hoe hoger de verbruikskosten voor een identieke woning. Energiezuinig gedrag wordt 
blijkbaar dus mee bepaald door de financiële mogelijkheden.  

Verder bleken de verbruikskosten voor jonge huishoudens lager te liggen dan deze voor gezinnen op 
middelbare leeftijd, vermoedelijk omdat jongeren vaker uithuis zijn. Tot slot kennen 
zieken/arbeidsongeschikten voor een identieke woning en gezinssamenstelling hogere verbruikskosten 
dan werkenden en gepensioneerden. Eerstgenoemde groep verbruikt waarschijnlijk meer energie 
omdat ze meer tijd thuis doorbrengt.  

De resultaten van dit onderzoek tonen dat de energieprestaties van de Vlaamse woningen nog heel 
wat kunnen worden verbeterd. De recent gebouwde woningen scoren relatief goed. De huidige 
bouwheren lijken dus wel overtuigd te zijn van het belang van de uitgaven voor isolatie. Dit zal deels 
het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen, deels van het inzicht dat goede isolatie 
verwarmingsuitgaven kan sparen.  

Als bijkomende stimulansen nodig zijn, dienen deze vooral gericht te worden op de oudere woningen. 
Op te merken valt daarbij dat de investeringen voor energierenovatie steeds dienen afgewogen te 
worden tegen de noodzaak aan andere ingrepen om de woningkwaliteit tot op het minimaal vereiste 
niveau te brengen. Financieel gezien heeft het weinig zin het isolatieniveau van een krotwoning te 
verbeteren omdat de woning op niet zo lange termijn toch vervangen zal moeten worden.  
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De selectiviteit van overheidsstimuli naar ouderdom van de woning is zowel gewenst voor 
eigendomswoningen als voor huurwoningen. Oudere woningen op de eigendomsmarkt worden 
doorgaans bewoond door oudere eigenaars. Gekend is dat oudere eigenaars nogal terughoudend zijn 
op vlak van renovatie van hun woningen. Via sensibilisering en eventueel ook financiële 
tegemoetkomingen kunnen ze daartoe worden gestimuleerd.   

Voor de private huurmarkt stelden we vast dat (zichtbare) betere isolatie in belangrijke mate kan 
worden terugverdiend via een hogere huurprijs. Toch blijkt dat vele huurders niet overgaan tot 
energierenovatie. Deels kan dit te maken hebben met de huurwetgeving, die niet toelaat om voor 
lopende huurcontracten de investeringen in energiezuinigheid door te rekenen in de huurprijs. Maar 
ook het betaalbaar moeten blijven voor de huurder kan een grens stellen. Dit kan een argument zijn 
om toch ook hier financiële stimuli te voorzien. Als voorwaarde kan worden opgelegd dat de woning 
nog een bepaald aantal jaren op de private markt zal worden verhuurd en/of dat de huurprijsstijging 
beperkt wordt. Dergelijk beleid kan passen in een ruimer aanbodbeleid voor de private huurmarkt. 
Verder zien we voor de private huurmarkt een goede opvolging van de verplichting van het 
Energieprestatiecertificaat bij verhuur als een belangrijk gegeven. De verhuurder moet momenteel 
elke kandidaat-huurder een EPC kunnen voorleggen. Om het EPC nog meer slagkracht te geven, kan 
een verplichte affichering van de energetische score van een huurwoning overwogen worden.  

Ten slotte kan ook in de sociale huisvesting de energiezuinigheid van de oudere woningen verder 
worden verbeterd. Maar ook hier dienen uitgaven voor deze investeringen te worden afgewogen t.o.v. 
andere noodzakelijke uitgaven om de woningkwaliteit op het vereiste niveau te brengen. 

Globaal kan ten slotte worden opgemerkt dat het energiebeleid en de bereidheid van de Vlaamse 
overheid om de energiezuinigheid van de woningen te verbeteren met het oog op een duurzame 
ontwikkeling kan worden toegejuicht. Gevolg gevend aan een Europese Richtlijn heeft de Vlaamse 
overheid opgelegd dat er een certificaat nodig is om de energieprestatie van huurwoningen aan te 
tonen. Het opstellen van een Energieprestatiecertificaat is een verplichting voor de verhuurders en 
verkopers, zonder dat hier normen aan gekoppeld zijn. Op vlak van veiligheid, gezondheid en 
woonkwaliteit zijn er daarentegen wel minimale kwaliteitsnormen vereist (Vlaamse Wooncode). Het is 
enigszins verwonderlijk dat een certificaat dat aantoont dat de verhuurde woning voldoet aan deze 
minimale kwaliteitseisen niet verplicht is.  
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1 Situering onderzoek 

Energiebesparing door renovatie van het woningbestand is een beleidsprioriteit voor de Vlaamse 
overheid. Recent werd het ‘Energierenovatieprogramma 2020’ uitgewerkt, met als ambitieuze 
doelstelling in 2020 geen energieverslindende woningen meer te hebben in het Vlaamse Gewest.  Het 
is bijgevolg van belang om zicht te krijgen op het isolatieniveau van de verschillende segmenten op de 
Vlaamse woningmarkt. 

Onderzoek van het Kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid en het Steunpunt Ruimte en Wonen leerde 
ons reeds dat de private huurmarkt op vlak van woningkwaliteit en isolatie slechter scoort dan de 
sociale huisvesting en de eigendomssector in Vlaanderen. Private huurwoningen zijn relatief minder 
uitgerust met isolerende beglazing, dak- , muur- en vloerisolatie dan sociale huurwoningen en 
eigendomswoningen. In deze studie gaan we in eerste instantie dieper in op de verschillen op vlak 
van isolatieniveau tussen de woningmarktsectoren, met een focus op de private huurmarkt. We 
bekijken ook in welke mate het isolatieniveau voor de verschillende sectoren samenhangt met de 
bouwperiode en bepaalde gezinskenmerken. Vervolgens wordt stilgestaan bij het verband tussen het 
isolatieniveau en de verbruikskosten voor private huurders. In welke mate kennen private huurders in 
een goed geïsoleerde woning lagere verbruikskosten? Ook stellen wij ons de vraag of – los van andere 
woningkenmerken – de naakte huurprijs samenhangt met het isolatieniveau van de woning. Door de 
invoering van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor huurwoningen, hebben kandidaat-huurders 
sinds januari 2009 een zicht op de relatieve energieprestatie van potentiële huurwoningen. Vanuit dit 
opzicht is het interessant om weten in welke mate het isolatieniveau (en dus de energieprestatie) een 
effect heeft op de naakte huurprijs.    

Survey-onderzoek biedt doorgaans niet de nodige gedetailleerde informatie om het primaire 
energieverbruik (E-peil) of het niveau van globale warmte-isolatie (K-peil) van een woning te 
berekenen. De Woonsurvey 2005 bevat echter wel informatie over de aanwezigheid van de meest 
gangbare isolatiemaatregelen. Deze gegevens worden in deze studie aangewend om een index voor 
de warmte-isolatie te berekenen. 

In de volgende sectie schetsen we eerst de beleidscontext waarbinnen dit onderzoek gesitueerd is. De 
Vlaamse overheid heeft naast de invoering van het EPC de jongste jaren verscheidene maatregelen in 
het leven geroepen om het energieverbruik van het woningbestand terug te dringen. Deze worden 
samen met de voornaamste federale initiatieven kort toegelicht.  Vervolgens schetsen we in paragraaf 
2.2 de huidige situatie in Vlaanderen op vlak van het isolatieniveau van de woningen en 
energiebesparende maatregelen. Hiervoor worden de resultaten van de meest recente surveys voor 
Vlaanderen gepresenteerd.   

De methodologische aspecten van deze studie komen aan bod in de derde sectie. Hierbij zal 
uitgebreid stilgestaan worden bij de opstelling van de isolatie-index op basis van de Woonsurvey 2005 
en de gehanteerde statistische technieken.  

De resultaten volgen in sectie vier. In eerste instantie maken we ter situering een analyse van de 
isolatie-index naar eigendomsstatuut, bouwperiode en socio-economisch profiel van de huishoudens. 
Vervolgens zal de samenhang tussen het isolatieniveau van de woning en de verbruikskosten op de 
private huurmarkt geanalyseerd worden. Tot slot wordt onderzocht of – los van andere 
woningkenmerken – het isolatieniveau van de woning een effect heeft op de naakte huurprijs.  
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2 Beleidscontext 

2.1 Woonbeleid 

Onderzoek naar wonen in Vlaanderen heeft aangetoond dat er een grote tevredenheid bestaat bij de 
gezinnen over hun woonsituatie. Er is ook geen algemeen betaalbaarheidsprobleem – ondanks de 
sterke prijsstijgingen - en op vlak van comfort en kwaliteit scoren de woningen over het algemeen 
goed. Toch zijn er enkele duidelijke knelpunten. Uit studies blijkt onder meer dat er een sterke kloof 
bestaat tussen private huurders en eigenaar-bewoners inzake socio-economisch profiel, een kloof die 
nog aan het groeien is. De huurders waarvoor een eigen woning financieel haalbaar is, stappen over 
naar de eigendomssector. De overigen – met lagere inkomens – blijven achter op een krimpende 
private huurmarkt. Één gevolg hiervan is dat de betaalbaarheidsproblemen bij private huurders relatief 
gezien toenemen. Een ander gevolg is dat de rendementen die de verhuurders kunnen behalen niet 
steeds overtuigend zijn. Investeren in de private huurmarkt wordt minder aantrekkelijk. Renovatie-
inspanningen – onder meer energiebesparende investeringen - blijven beperkt omdat ze moeilijk terug 
te verdienen zijn door verhoging van de huur. Deze evoluties hebben uiteraard een weerslag op de 
kwaliteit van de private huurwoningen, die aanzienlijk lager ligt dan voor eigendomswoningen en 
sociale huurwoningen. Ook op vlak van isolatie scoort de private huursector minder goed. De vraag 
naar huurwoningen blijft echter omvangrijk, waardoor er druk ontstaat op het minst goede segment. 
De prijs-kwaliteit verhouding komt voor deze woningen in het gedrang. Omwille van deze 
problematiek kent de private huurmarkt een sterke beleidsaandacht. 

De focus in deze studie ligt daarom bij de private huurmarkt. Private huurwoningen zijn minder goed 
geïsoleerd dan sociale huurwoningen en eigendomswoningen. Private huurders kennen bovendien 
relatief sterke betaalbaarheidsproblemen, zelfs indien energiekosten buiten beschouwing worden 
gelaten. De vraag is dan ook in hoeverre het isolatieniveau een invloed heeft op de 
verwarmingskosten.  Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het eveneens interessant om na te 
gaan in welke mate het isolatieniveau wordt doorgerekend in de huurprijs. Bestaat er een verband 
tussen de aanwezigheid van isolatie en de hoogte van de huur?  

Ter situering maken we een vergelijking van het algemene isolatieniveau tussen de verschillende 
woningmarktsegmenten, opgedeeld naar bouwperiode en socio-economische kenmerken en 
bouwperiode.  

2.2 Energiebeleid 

De Vlaamse overheid maakt van energiebesparing door renovatie van het woningbestand een 
duidelijke beleidsprioriteit. Zo heeft ze het ‘Energierenovatieprogramma 2020’ uitgewerkt, met als 
ambitieuze doelstelling in 2020 geen energieverslindende woningen meer te hebben in het Vlaamse 
Gewest.  De doelstellingen zijn onder meer om bij de bestaande woningen alle daken tegen 2020 
geïsoleerd te krijgen, alle enkel glas vervangen te hebben door minstens dubbele beglazing en alle 
verouderde verwarmingketels te hebben vervangen door ketels met een hoog rendement. Voor de 
realisatie van deze doelstellingen is een actieplan uitgewerkt door het Vlaams Energieagentschap, met 
een inventarisatie van de belangrijkste aandachtspunten en concrete actievoorstellen op korte, 
middellange en lange termijn. Er zijn momenteel al heel wat ondersteuningsmaatregelen om energie 
te besparen in de woning, maar deze worden niet voldoende geacht om de gestelde doelstellingen te 
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bereiken. Uit onderzoek1 in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 blijkt bijvoorbeeld dat 
bepaalde groepen minder bereikt worden met het huidige aanbod, met name oudere eigenaars, 
verhuurders en lager opgeleiden (lagere inkomens). Binnen het Energierenovatieprogramma werden 
deze als specifieke doelgroepen onderscheiden (Vlaams Energieagentschap, 2009a).  

Ouderen beschikken dikwijls over voldoende financiële middelen, maar willen zich de ‘last’ van de 
aanpassingen niet meer op de hals halen. De verhuurders zijn minder geïnteresseerd in 
energiebesparende maatregelen omdat het voordeel ten goede komt aan de huurder en de kosten 
ervan – omwille van de huurwet – niet kunnen doorgerekend worden in de huurprijs. De lagere 
inkomensgezinnen tot slot hebben weinig aandacht voor energiebesparende maatregelen. Indien deze 
aandacht er wel is, hebben ze dikwijls niet de nodige financiële middelen. Om de kosten te drukken, 
voeren ze de werkzaamheden vaak zelf uit, waardoor ze subsidies mislopen. Voor meer informatie 
over het Energierenovatieprogramma verwijzen we naar de publicatie van het Vlaams 
Energieagentschap getiteld ‘Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor het Vlaamse 
woningbestand’ (Vlaams Energieagentschap, 2009a). 

Een Vlaams gezin dat energiebesparende maatregelen wil treffen, kan momenteel genieten van 
verscheidene ondersteuningsmaatregelen: premies van de netbeheerder, fiscale tegemoetkomingen, 
premies van de Vlaamse overheid, de gemeente- en provinciebesturen. Door beroep te doen op deze 
ondersteuningsmaatregelen kan de terugverdientijd van de investering aanzienlijk ingekort worden 
(Vlaams Energieagentschap, 2009b).  

De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te stimuleren bij hun 
afnemers. Ze mogen zelf kiezen welke maatregelen ze wensen te subsidiëren. Zo worden onder meer 
premies toegekend voor dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, een condensatieketel op aardgas, een 
zonneboiler, een warmtepomp of een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.  

Daarnaast kunnen belastingplichtigen voor energiebesparende investeringen ook genieten van 
belastingverminderingen. Wie zijn energiebesparende werken laat uitvoeren door een geregistreerde 
aannemer, kan dit inbrengen in zijn belastingaangifte. De vermindering bedraagt doorgaans 40% van 
de factuur met een aantal vooropgestelde plafonds. De maatregelen die in aanmerking komen zijn de 
vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, de plaatsing van een warmtepomp, 
van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie, thermostatische kranen, zonneboilers, fotovoltaïsche 
zonnepanelen, de bouw van een passiefhuis en de uitvoering van een energieaudit.  

Voor de gezinnen die omwille van een gebrek aan belastbaar inkomen niet van een 
belastingvermindering kunnen genieten, heeft de Vlaamse overheid premies ingevoerd bij drie 
prioritaire investeringen: dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en de plaatsing van een 
condensatieketel. Verder heeft de Vlaamse overheid in 2009 een dakisolatiepremie van 500 euro in 
het leven geroepen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient minstens 40 m2 van het dak van een 
bestaande woning goed geïsoleerd te worden. Voor bepaalde sociale doelgroepen wordt de premie 
verhoogt tot maximum 1000 euro. Energiebesparende investeringen in woningen van sociale 
verhuurkantoren worden voor 100% gesubsidieerd. Hiervoor is een budget voorzien van 10 miljoen 
euro, gespreid over 4 jaar.  

Daarnaast biedt de Vlaamse overheid nog een substantiële renovatiepremie bij investeringen van 
minstens 10.000 euro. Om in aanmerking te komen moet het huishoudinkomen onder een bepaalde 
grens liggen en dient de woning minstens 25 jaar oud te zijn. De premie bedraagt 30% van kostprijs 
met een maximum van 10.000 euro. Tot slot bieden ook bepaalde gemeenten en provincies 

                                                
1 Telefonische enquête door Dimarso bij 1000 Vlaamse eigenaar-bewoners, in opdracht van het Vlaams 
Energieagentschap. Hierin werd gepeild naar de onderliggende redenen waarom er niet geïnvesteerd wordt in de 
energieprestatie van de woning.   
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aanvullende premies voor een aantal energiebesparende investeringen. De modaliteiten hiervan 
kunnen sterk variëren. 

Ook op vlak van nieuwbouw werden door de Vlaamse overheid recent maatregelen getroffen. Sinds 
januari 2006 is de nieuwe energieprestatieregelgeving van kracht. Alle woningen waarvoor een 
aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten beantwoorden aan bepaalde eisen op 
vlak van thermische isolatie en energieprestatie. Zo mag het E-peil van de woning maximaal 100 
bedragen. Het E-peil drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieprestatie. Het wordt op 
jaarbasis berekend door onder meer rekening te houden met de compactheid2 van de woning, de 
thermische isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, de oriëntatie van de 
woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning (Vlaams Energieagentschap, 2009c; 
D’Herdt et al, 2008). 

De K-waarde van een nieuwbouwwoning mag sinds januari 2006 niet meer bedragen dan 45. De K-
waarde drukt in één cijfer uit hoe goed of slecht een gebouw in zijn geheel geïsoleerd is. Hoe lager dit 
getal, hoe beter de isolatie. Het K-peil wordt berekend door rekening te houden met het 
warmteverlies van de verschillende verliesoppervlakten (U-waarden) en de compactheid van de 
woning (VIBE, 2004). De wettelijke vereisten inzake K-peil voor nieuwbouwwoningen zijn doorheen de 
jaren steeds verstrengt. Vóór september 1992 was er geen eis. In september ’92 legde de Vlaamse 
overheid een norm op van maximum K65. Deze verstrengde in september ’93 tot K55. Sinds januari 
2006 geldt zoals vermeld een wettelijke maximumnorm van K45 (Vlaamse regering, 2005).  

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft de isolatiewaarde weer voor een constructiedeel 
van een woning (vb. vloer, dak, gevels). Ze geeft aan hoeveel warmte per seconde, per vierkante 
meter en per graad verschil tussen binnen- en buitenzijde van de wand verloren gaat naar de 
buitenlucht. De R-waarde geeft de warmteweerstand weer van een constructiedeel. Voor de U-
waarden en R-waarden zijn er sinds september 1992 respectievelijk maximum- en minimumeisen bij 
nieuwbouw en renovatie vastgelegd door de Vlaamse regering. Deze eisen werden scherper in 2006 
(WTCB, 1999; Vlaamse gemeenschap, 2006).  

Sinds 1 november 2008 is de opmaak van een Energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de 
verkoop van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari is dit eveneens verplicht voor 
huurwoningen. Dit certificaat dient opgesteld te worden door een erkende energiedeskundige en geeft 
weer in welke mate de woning energiezuinig is (E-peil). De invoering is een gevolg van een Europese 
richtlijn van december 2002 (2002/91/EG). Het EPC moet beschikbaar zijn op het moment dat de 
woning te koop of te huur wordt aangeboden. Een verhuurder moet een EPC kunnen voorleggen aan 
de kandidaat-huurders. Wanneer een huurovereenkomst wordt afgesloten, dient een kopie ervan 
overhandigd te worden aan de huurder.  
 
De score voor de energetische kwaliteit wordt berekend op basis van de eigenschappen van de 
woning, zoals de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de 
installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel woningkenmerken in 
rekening gebracht en niet het gedrag van de bewoners. Door de energieprestatiecertificaten te 
vergelijken kan men het (berekend) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar 
vergelijken. De potentiële kopers/huurders worden dus geïnformeerd over de te verwachten 
energiefactuur. Het EPC geeft de verkoper/verhuurder ook de kans om de eventuele energiezuinigheid 
van de woning te benadrukken. Naast een score voor de energetische kwaliteit bevat het EPC ook een 
                                                
2 De compactheid van een woning wordt uitgedrukt als de verhouding van het beschermde volume t.o.v de totale 
verliesoppervlakte. Dus, voor een gelijk volume zorgt een kleinere verliesoppervlakte voor een grotere 
compactheid en minder energieverbruik. Hoe minder gevels een woning afscheiden van de buitenlucht, hoe 
compacter de woning. 
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reeks nuttige energiebesparende aanbevelingen (Vlaams Energieagenstschap, 2009d). De invoering 
van het verplichte EPC vermindert alleszins de informatie-asymmetrie die er bestaat op de private 
huurmarkt. 
 

2.3 Isolatieniveau en energieprestatie van de 
Vlaamse woningen 

In 1999 publiceerde het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een 
studie over de isolatie, ventilatie en verwarming van nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Deze 
zogenaamde SENVIVV-studie3 gebeurde op basis van een representatieve steekproef van 200 recent 
gebouwde woningen. Al de woningen dateerden van de periode 1990-1997. De nodige metingen 
gebeurden door medewerkers van het WTCB. Voor zover bekend, is het de enige studie in België die 
op basis van een uitgebreide steekproef een gedetailleerd beeld geeft van de bouwkwaliteit op vlak 
van energiemaatregelen.  

Voor de 200 geselecteerde woningen samen bedroeg het K-peil gemiddeld K72. De appartementen 
scoren gemiddelde duidelijk beter (K66) dan de eengezinswoningen (K75). De gemiddelde 
volumecapaciteit is bij appartementsgebouwen hoger dan bij eengezinswoningen, waardoor ze minder 
goed geïsoleerd moeten zijn om eenzelfde isolatiepeil (K-waarde) te bereiken. 

Opmerkelijk is dat relatief weinig woningen voldeden aan de globale isolatie-eis voor 
nieuwbouwwoningen. Van de woningen gebouwd tussen 1/9/92 en 1/3/93 kende 41% een K-peil 
lager dan de K65-norm. Het aandeel dat voldeed aan de norm K55 – van kracht tussen 1993 en 2006 
– zakte zelfs naar 19%. De norm voor nieuwbouw werd strenger, maar dit had blijkbaar geen invloed 
op het gemiddelde K-peil.  

Naast het K-peil werd in deze studie ook de netto-energiebehoefte van de woningen berekend (NEB). 
Bij de NEB wordt naast de transmissieverliezen ook rekening gehouden met de ventilatieverliezen, de 
zonnewinsten en interne warmtewinsten. Voor een beperkte groep woningen kon een vergelijking 
gemaakt worden tussen de netto-energiebehoeften en het reële energieverbruik. Hier werd een 
duidelijk verband vastgesteld. Het verband met de verbruikskosten werd niet onderzocht.  

Sinds 1998 laat het Vlaams Energieagentschap tweejaarlijks een enquête uitvoeren naar de houding, 
de kennis en het gedrag van de Vlaamse huishoudens inzake energiegebruik. De laatste verwerkte 
resultaten dateren van 2005, toen 1001 Vlaamse huishoudens werden bevraagd. Hieruit blijkt dat 
92,8% energiebesparing belangrijk vindt en dat 60% vindt dat men zuinig omspringt met energie. Op 
vlak van warmte-isolatie werd tussen 1998 en 2005 duidelijk vooruitgang geboekt. Het aandeel 
woningen geheel of gedeeltelijk voorzien van dakisolatie steeg van 55% in 1998 naar 67% in 2005. 
Voor zolder- en vloerisolatie steeg dit aandeel respectievelijk van 47% naar 49% en van 19% naar 
26%. De meest opmerkelijke stijging zien we voor het aandeel woningen dat volledig of gedeeltelijk 
uitgerust is met dubbele beglazing. In 1998 was dit 69%, tegenover 84% in 2005. Muurisolatie ten 
slotte komt voor bij 45% van de Vlaamse woningen. 

Een kleine meerderheid van de gezinnen (55%) blijkt op de hoogte van de premies waar men via de 
netbeheerder beroep op kan doen. Vooral de mensen die energiebesparing belangrijk vinden, zijn 
hiervan op de hoogte. Wat de fiscale maatregelen betreft, is 43% op de hoogte van de aftrek voor de 
plaatsing van dakisolatie en 39% van de aftrek bij vervanging van oude stookolieketels en de 
plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Respectievelijk 37% en 34% van de gezinnen heeft weet 

                                                
3 SENVIVV: Studie van de energieaspecten van nieuwbouwwoningen in Vlaanderen: isolatie, ventilatie, 
verwarming.  
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van de fiscale aftrekmogelijkheid bij de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en de installatie 
van een zonneboiler. Op dit vlak was er anno 2005 dus duidelijk nog marge voor verbetering.  

Tot slot blijkt dat de kennis van energiebesparende maatregelen duidelijk verband houdt met de 
attitude op dit vlak en de acties die ondernomen worden. Hoe meer men weet van energieproducten, 
hoe meer belang men hecht aan energiebesparing en des te meer energiebesparende maatregelen 
genomen worden. Causale verbanden werden evenwel niet onderzocht (Vlaamse Gemeenschap, 
2005). 

Ook in de Woonsurvey 2005 van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid kwamen meerdere 
vragen aan bod i.v.m energiebesparing. De cijfers voor aanwezigheid van isolatie liggen in dezelfde 
lijn als deze van de VEA-enquête. Zo blijkt isolerend glas en dakisolatie bij respectievelijk 84% en 
70% van de woningen volledig of gedeeltelijk aanwezig. Voor elk type isolatie werd een sterk 
significant verband vastgesteld met de bouwperiode. Hoe jonger de woningen, hoe beter ze 
geïsoleerd zijn. Ook bleken de verschillende isolatiemaatregelen relatief meer voor te komen in 
woningen van betere uitwendige kwaliteit en met een hoger comfortniveau (Heylen et al, 2007).  

De onderzoekers stelden verder een duidelijk verschil vast inzake isolatieniveau tussen de huurders en 
eigenaar-bewoners. Voor elke isolatiemaatregel scoort de eigendomssector meer dan tien procentpunt 
hoger. Vooral de aanwezigheid van dakisolatie loopt sterk uiteen (73% versus 58%).  Verder heeft 
ongeveer 87% van de eigendomswoningen dubbele beglazing, tegenover 73% van de huurwoningen. 
Op vlak van vloerisolatie scoren beide sectoren relatief slecht: 33% voor de eigenaars en 25% voor de 
huurders.  

Het gebruik van aardgas als verwarmingsbron van de woning is duidelijk in opmars, terwijl het gebruik 
van stookolie daalt. In 2005 was aardgas de belangrijkste energiebron voor woningverwarming bij 
54% van de Vlaamse huishoudens, tegenover 33% voor stookolie. In 2001 (SEE) was dit nog 
respectievelijk 48% en 39%. Elektriciteit is nog steeds de voornaamste verwarmingsbron bij 8% van 
de woningen, ondanks het weinig energiezuinige karakter ervan. De energiezuinige warmtepomp4 
komt slechts voor bij één woning op duizend.  

Het gebruik van alternatieve energiebronnen blijft nog zeer beperkt anno 2005, zo leert de 
Woonsurvey. Zowel zonne-, bio- als windenergie wordt aangewend in maximum 1 woning op 100. 
Groene stroom komt voor bij 3,8% van de huishoudens. De aanwezigheid van thermische isolatie en 
energiebesparende huishoudonderdelen is tot slot relatief groter binnen de groep met het sterkste 
socio-economisch profiel.  

Ook uit de enquête in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 blijkt dat het socio-
economisch profiel een belangrijke rol speelt bij investeringen in energiebesparing. Eigenaars met een 
sterker socio-economisch profiel zijn het best geïnformeerd over de bestaande overheidsmaatregelen 
en zijn eerder geneigd energiebesparende investeringen uit te voeren, ondanks de vaststelling dat ze 
reeds een meer kwaliteitsvolle woning betrekken dan de overige groepen. Zij doen ook relatief meer 
beroep op de fiscale voordelen dan de socio-economisch zwakkere groepen. Deze laatsten prefereren 
eerder de beperktere subsidies waar ze sneller over kunnen beschikken (Vlaams Energieagentschap, 
2007).  

                                                
4 Een warmtepomp onttrekt warmte aan lucht, aarde of water. Die warmte wordt vervolgens op een hogere 
temperatuur gepompt en via de centraleverwarmingsinstallatie in de woning gebracht.  Maximum één vierde van 
de geleverde warmte wordt geproduceerd met de elektriciteit die de compressor aandrijft. Drie vierde van de 
energie komt uit de natuur en is dus gratis (Vlaams Energieagentschap, 2009).  
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3  Methodologie 

3.1 Algemeen 

In dit onderdeel staan we eerst stil bij de methodologische aspecten van de eerste onderzoeksvraag: 
wat is het effect van het isolatieniveau op de verbruikskosten op de private huurmarkt? Daarna 
bespreken we de methodologische kant van het effect van het isolatieniveau op de naakte huurprijs. 
De data voor deze studie zijn afkomstig van de Woonsurvey 2005, een bevraging bij 5.216 Vlaams 
huishoudens over hun woonsituatie en woonwensen, uitgevoerd door het Kenniscentrum voor 
Duurzaam Woonbeleid. 

3.1.1 Relatie tussen isolatieniveau en verbruikskosten 

De Woonsurvey 2005 laat niet toe om de verwarmingskosten apart te onderzoeken. In de 
Woonsurvey werden de verbruikskosten gezamenlijk bevraagd. Er werd aan de respondenten 
gevraagd een ruwe schatting te maken van de kosten voor elektriciteit, gas, water, stookolie en 
steenkool. We weten dus niet hoeveel huishoudens apart spenderen aan de verwarming van hun 
woning. De verbruikskost per maand vormt daarom de afhankelijke variabele in het model. Er wordt 
een meervoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Deze laat toe om de directe effecten te 
schatten voor elke variabele in het model, voor een gelijk niveau van de overige variabelen.  

Indien de relatie tussen het isolatieniveau van een woning en de verbruikskosten onderzocht wordt, is 
het belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met alle mogelijke elementen die een effect 
kunnen hebben op de kosten voor verwarming en elektriciteit. Wat de kosten voor verwarming 
(aanzienlijk deel van de gebruikskosten) betreft, grijpen we terug naar een conceptueel model dat 
Leidelmeijer en van Grieken (2005) hebben uitgewerkt in een studie in opdracht van de Nederlandse 
VROM5 naar de verklarende factoren van het gasverbruik voor verwarming in Nederland. De 
belangrijkste punten in hun model – gebaseerd op eerder onderzoek - zijn de volgende. 

o Verwarmingsgedrag dient beschouwd te worden als een functie van zowel de woning als het 
huishouden dat er in woont; 

o Van de kant van het huishouden zijn de bepalende parameters: het gewenste comfortniveau 
wat het binnenklimaat betreft (temperatuur), hoeveel men aanwezigheid is in de woning, de 
financiële situatie en de intenties van de bewoners op vlak van milieubewustzijn en zuinigheid. 
Hoe meer men thuis is, hoe meer er dient verwarmt te worden. Ook verwacht men een hoger 
verbruik bij hogere inkomens.  

o Voor de woning zijn de volgende kenmerken van belang: de grootte, het woningtype, het 
isolatieniveau en de eigenschappen van de installaties. Het is logisch dat er – ceteris paribus - 
meer verwarmd zal worden als er meer woonvertrekken zijn en als de woonoppervlakte groter 
is. Aangezien vrijstaande woningen meer gevels hebben die grenzen aan de buitenlucht 
(verliesoppervlakte) dan halfopen en gesloten woningen zijn deze ceteris paribus minder 
energiezuinig en dient er meer verwarmd te worden. Appartementen zijn het meest compact 
en vragen het minste energieverbruik voor verwarming; 

o Het energiegedrag staat rechtstreeks in verband met het energieverbruik.  

Leidelmeijer en van Grieken (2005) operationaliseerden het ‘verwarmingsgedrag’ door een index op te 
stellen a.d.h.v het aantal verwarmde ruimtes overdag en de temperatuurinstellingen. Ze stelden het 
meest onzuinige gedrag vast bij gezinnen die overdag veel thuis zijn, gezinnen met een hoog inkomen 
                                                
5 Nederlands Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
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en oudere gezinnen (ongeacht het inkomen). Jonge werkenden (die zelden thuis zijn) en gezinnen in 
appartementen vertoonden het meest energiezuinige gedrag. Ongeveer de helft van de variantie in 
het effectieve gasverbruik kon verklaard worden door het verwarmingsgedrag en de kenmerken van 
de woning. Er werd dus een duidelijk verband vastgesteld tussen het gedrag en het gasverbruik. 

Nederlands onderzoek van het Sociaal-cultureel Planbureau (Steg, 1999) toonde aan dat ouderen 
meer gas verbruiken dan jongeren en dat het gasverbruik positief gerelateerd is aan de 
huishoudgrootte. Wanneer het gasverbruik per persoon wordt berekend, blijkt dit – door de 
schaalvoordelen - wel positiever uit te vallen voor de grotere gezinnen. Wat het opleidingsniveau 
betreft, werden geen significante verschillen aangetroffen.  

Ditzelfde onderzoek toonde verder aan dat hogere inkomensgroepen ongeveer tweemaal zoveel 
elektriciteit verbruiken als de lagere inkomensgroepen. Ook bleek dat gezinnen uit het laagste 
inkomenskwartiel ongeveer tien duurzame consumptiegoederen bezitten, tegenover vijftien in het 
hoogste inkomenskwartiel. Wanneer gecorrigeerd wordt voor de huishoudgrootte, blijken de 
verschillen evenwel kleiner uit te vallen. Hogere inkomensgroepen blijken vooral gemiddeld vaker een 
droogmachine, vaatwasmachine en pc te bezitten. Het elektriciteitsverbruik verschilde daarentegen 
niet tussen groepen met een verschillend opleidingsniveau (Steg, 1999).  

Ons baserend op bovengenoemde studies nemen we  in het regressiemodel variabelen op voor zowel 
de woning als het huishouden. Als woningkenmerken worden het aantal woonvertrekken, het 
woningtype en de fysische staat van de woning opgenomen. Voor het aantal woonvertrekken 
verwachten we een positief effect op de verbruikskosten. Wat het woningtype betreft verwachten we 
dat de meest compacte woonvorm het minst energie voor verwarming zal verbruiken. De hypothese is 
dat gezinnen in appartementen en gesloten eengezinswoningen (rijwoningen) minder uitgeven aan 
verwarming dan gezinnen in open en halfopen eengezinswoningen en dus gemiddeld lagere 
verbruikskosten kennen.  

Om de fysische staat van de woning te operationaliseren doen we beroep op een indicator die door 
Vanneste e.a. (2004) werd ontwikkeld in het kader van de verwerking van de Socio-economische 
Enquête 20016. Deze indicator is ontworpen op basis van vragen over de toestand van zes 
woningonderdelen (elektrische installatie, binnen- en buitenmuren, ramen, dakgoot en dak). De 
respondenten dienden zelf te antwoorden of deze onderdelen in goede staat verkeerden of dat er 
grote of kleine herstellingen nodig waren. Met behulp van een weging voor de verschillende 
woningonderdelen werd een synthese-index berekend. Deze werd vervolgens opgedeeld in vier 
categorieën (goed, matig, slecht en zeer slecht). In onze studie voegen we de twee laatste 
categorieën samen. De indicator voor de fysische staat betreft dus een subjectieve beoordeling van de 
bewoners.  

Het isolatieniveau operationaliseren we op twee manieren in de analyse. Er zal één regressiemodel 
geschat worden waarbij de aanwezigheid van de vier voornaamste isolatiemaatregelen (vloer- , dak-, 
muur- en glasisolatie) als dummy’s worden opgenomen. De dummy krijgt de waarde één indien de 
respondent aangaf dat het betreffende isolatietype (bijna) overal aanwezig is in de woning. Indien de 
isolatie niet overal of niet aanwezig is, krijgt de dummy waarde nul. Daarnaast wordt er ook een 
regressiemodel geschat waarbij de scores op de isolatiemaatregelen worden samengeteld in één 
isolatie-index. De vier genoemde isolatiemaatregelen krijgen in deze index een verschillend gewicht, 
afhankelijk van hun relatieve bijdrage aan energiebesparing. De uitwerking van deze isolatie-index 
komt gedetailleerd aan bod in paragraaf 3.2.  

Naast de genoemde woningkenmerken nemen we – op basis van de literatuur - volgende 
huishoudkenmerken op in het model:  het equivalent inkomen (in vijf quintielen), het aantal 

                                                
6 Voor een nadere toelichting verwijzen we naar: Vanneste D., Thomas I. & I. Laureysen (2004), Fysische staat 
van de woning, Ruimte en Planning, jg.24, nr. 4 
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huishoudleden, de leeftijd van de referentiepersoon (in vier klassen) en de activiteitsstatus van de 
referentiepersoon. Wat het inkomen en de leeftijd betreft verwachten we – in lijn met de genoemde 
studies - een positief effect op de verbruikskosten. Hogere inkomens kunnen zich vermoedelijk beter 
permitteren om wat minder energiezuinig te leven. Ouderen blijven meer thuis dan jongeren en 
verbruiken naar verwachting meer energie dan jongeren. Wat de activiteitsstatus betreft, hebben we 
de (brug)gepensioneerden opgedeeld in twee categorieën: degenen jonger dan 65 jaar en de groep 
van 65 jaar en ouder. De leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder wordt dan niet meer apart in het model 
opgenomen. Indien deze oudste groep en de (brug)gepensioneerden apart worden opgenomen in het 
model ontstaat er een probleem van multicollineariteit7. De oudste leeftijdscategorie en de categorie 
van gepensioneerden zijn immers sterk gecorreleerd met elkaar. Door de (brug)gepensioneerden op 
te delen in twee leeftijdsgroepen wordt dit probleem opgevangen.  

Zowel de niet-gestandaardiseerde als de gestandaardiseerde geschatte regressiecoëfficiënten zullen 
worden gerapporteerd. De ongestandaardiseerde coëfficiënten zijn meer betekenisvol te interpreteren. 
Zij geven immers de stijging/daling in euro weer van de afhankelijke variabele voor een stijging van 
één eenheid in de betreffende onafhankelijke variabele. De gestandaardiseerd coëfficiënten geven de 
effecten weer voor een stijging van één standaardafwijking in de onafhankelijke variabele. Ze geven 
ons een idee van de relatieve sterkte van de gevonden verbanden. Daarnaast tonen we ook hoeveel 
variantie in de afhankelijke variabele er verklaard wordt door het regressiemodel (R2). Het resultaat 
van de F-test (variantie-analyse) geeft aan of dit aandeel statistisch significant is (Allison, 1999). 

3.1.2 Relatie tussen isolatieniveau en huurprijs 

Om het effect na te gaan van het isolatieniveau van een woning op de huurprijs, is het belangrijk dat 
dit gebeurt voor een ‘identieke’ woning. We willen immers achterhalen in welke mate de verhuurder 
op de private markt het isolatieniveau doorrekent in de prijszetting. Dit kunnen we alleen te weten 
komen als we dit effect onderzoeken voor woningen met dezelfde kenmerken, dezelfde ligging en van 
eenzelfde kwaliteit. Daarom doen we ook voor deze onderzoeksvraag beroep op een multiple 
regressieanalyse. De afhankelijke variabele in het model is de huurprijs zonder bijkomende kosten 
(voor nutsvoorzieningen).  

Vroeger onderzoek van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid heeft – met een multivariate 
regressieanalyse - reeds aangetoond dat de huurprijs op de private markt significant wordt beïnvloedt 
door zowel het aantal kamers, de bouwperiode, de gebiedsindeling, de provincie-indeling, het type 
woning, de fysische staat en het comfortniveau (Heylen et al, 2007). Deze kenmerken nemen we 
naast het isolatieniveau op als onafhankelijke variabelen in ons model.  

Bij de gebiedsindeling worden er vijf categorieën onderscheiden: groot-, regionaal en kleinstedelijk 
gebied, overgangsgebied en platteland. De indeling is verfijnd tot op het niveau van statistische sector 
en gebaseerd op de indelingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering. De comfortindicator bestaat uit vijf categorieën: ontoereikend, basiskwaliteit, 
goede kwaliteit, goede kwaliteit en ruim en zeer goede kwaliteit. Deze indicator is uitgewerkt door 
Vanneste et al (2005) in het kader van de verwerking van de Socio-economische Enquête 2001 en 
combineert de uitrusting van de woning (toilet, badkamer, centrale verwarming, keuken), de grootte 
van de woning en de herstellingen die nodig zijn. Zo wordt het comfort als ontoereikend 
geclassificeerd als er een toilet of badkamer met bad/douche aanwezig is of als er 4 grote 
herstellingen nodig zijn. De indicator voor de fysische staat van de woning is reeds toegelicht in 
bovenstaande paragraaf. We beperken deze indicator opnieuw tot drie categorieën (goed, matig, 
slecht).  

                                                
7 Multicollineariteit betekent dat er een sterke lineaire relatie bestaat tussen twee van de onafhankelijke 
variabelen. Dit heeft een verhogend effect op de standaardfouten van de geschatte regressiecoëfficiënten, 
waardoor minder snel statistisch significante verbanden worden gevonden (Allison,1999).  
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Het isolatieniveau operationaliseren we wederom op twee manieren:  in één model door het schatten 
van het gecombineerde effect van deze maatregelen a.d.h.v een isolatie-index en in het tweede 
model door de vier voornaamste isolatiemaatregelen apart op te nemen (m.b.v. dummy’s). Bij de 
rapportage komen dezelfde elementen aan bod als bij de schatting van het effect van het 
isolatieniveau op de verbruikskosten (zie paragraaf 3.2.1).  

3.2 Opstellen van een isolatie-index 

Zowel voor de berekening van de E-waarde als de K-waarde van een woning schiet de informatie over 
de woningen in de Woonsurvey te kort. Voor de K-waarde heeft men onder meer gedetailleerde 
informatie nodig over de warmteweerstand van de woningonderdelen, het volume van de woning en 
de grootte van de verliesoppervlakten (delen die de woning afscheiden van een niet-verwarmde 
omgeving). Om het E-peil te kennen is nog veel meer informatie vereist. In onze studie hanteren we 
als alternatief een meer elementaire isolatie-index, berekend op basis van de Woonsurvey.  

De isolatie-index werd berekend aan de hand van de vier voornaamste isolatiemaatregelen: isolerende 
beglazing, vloer-, muur-, en dakisolatie. In deze paragraaf lichten we toe hoe we het gewicht van elk 
van deze isolatietypen bepaald hebben in deze index. Het niveau van energiebesparing door deze 
maatregelen verschilt immers aanzienlijk. 

In de Woonsurvey werden de respondenten onder meer bevraagd over de aanwezigheid van isolerend 
glas, dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie. De respondenten konden kiezen tussen de 
antwoordcategorieën: ‘(bijna) overal aanwezig’, ‘niet overal aanwezig’ en ‘niet aanwezig’. Op basis van 
de antwoorden hierop stellen we een isolatie-index op. Elke woning zal een score krijgen van 1 tot 10. 
Uiteraard heeft niet elke isolatiemaatregel hetzelfde effect inzake energiebesparing. Het gewicht van 
de verschillende isolatiemaatregelen in de index dient dus te variëren.  

Om deze gewichten te berekenen doen we beroep op cijfers over energiebesparing van het 
Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In tabel 1 
is de energiebesparing van de isolatiemaatregelen uitgedrukt als m3 gas per jaar per vierkante meter 
isolatie, voor eenzelfde isolatiewaarde R (1,3 m2 K/W)8. Per vierkante meter blijkt isolerende beglazing 
de meeste energie te besparen terwijl vloerisolatie het minst bespaart. Op basis van deze cijfers 
kennen we het relatieve gewicht van elke isolatiemaatregel per vierkante meter isolatie, onder de 
veronderstelling dat de warmteweerstand (R-waarde) van de isolatiematerialen voor dak-, vloer- 
gevel- en glasisolatie dezelfde is.  

Tabel 1:  Energiebesparing voor isolatiemaatregelen, voor isolatiematerialen met R=1,3 
m2 K/W 

 Energiebesparing, uitgedrukt als m3 gas 
per jaar per m2 

Vloerisolatie 3,4  

Gevelisolatie 9,7  

Dakisolatie 10,2 

Isolerend glas 30,0 

Bron: Nederlands Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (2009), Dossier 
energiebesparing. 

 

                                                
8 Zowel voor vloer-, gevel-, dakisolatie als isolerend glas is de energiebesparing berekend voor een isolatiewaarde 
van 1,3 m2 K/W van het gebruikte isolatiemateriaal. Dit is een veelvoorkomende warmteweerstand (VROM,2009). 
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Om een isolatie-index willen op te stellen, is het niet voldoende om het relatieve (gemiddelde) gewicht 
te kennen van de isolatiemaatregelen per vierkante meter. De geïsoleerde oppervlakten verschillen 
immers aanzienlijk tussen de verschillende typen isolatie. De index dient dus ook rekening te houden 
met het oppervlakteverschil per bouwonderdeel. De Woonsurvey biedt echter enkel informatie over de 
vloeroppervlakte van de woning en niet over de oppervlakte van de ramen, gevels of daken.  

Om de gemiddelde verliesoppervlakten van de bouwonderdelen te berekenen, deden we beroep op 
het databestand van het WTCB dat gebruikt werd bij de bovengenoemde SENVIVV-studie. Het 
databestand betreft een steekproef van 200 woningen in Vlaanderen, gebouwd tussen 1992 en 1997. 
We berekenden eerst de gemiddelde verliesoppervlakten van muren, vloer, dak en vensters per 
woningtype (appartement, open, halfopen en gesloten eengezinswoning). Vervolgens berekenden we 
het gemiddelde aandeel van elk bouwonderdeel in de totale verliesoppervlakte van de woning. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 2. Voor de drie typen eengezinswoning blijkt het gemiddeld 
aandeel van de vensters in de totale verliesoppervlakte veel kleiner dan bij een appartement. Voor 
een gesloten eengezinswoning (rijwoning) geldt logischerwijze dat het aandeel van de muren in het 
totale verliesoppervlakte kleiner is dan bij de andere eengezinswoningen.   

Tabel 2: Gemiddelde aandeel van de verliesoppervlakten van vloeren, muren, 
daken/plafonds en vensters in de totale verliesoppervlakte (in %), naar woningtype, voor 
Vlaamse woningen met bouwvergunning in periode 1992-1997. 

Verliesoppervlakte  
(gem.) 

Eengezinswoning 
Appartement 

Open  Halfopen  Gesloten  

Muren 35,6 35,3 28,8 37 

Vloer  26,9 26,1 29,4 23 

Daken en plafonds 29,7 29,9 32,8 27 

Vensters  7,8 8,8 9,1 13 

Totaal  100 100 100 100 

Bron: SENVIVV-studie (WTCB, 1999).  

 

Vervolgens hebben we de waarden voor energiebesparing per m2 uit tabel 1 vermenigvuldigd met het 
gemiddelde aandeel in de totale verliesoppervlakten van de betreffende bouwonderdelen (tabel 2). 
Daarna werden de waarden herberekend op een schaal van nul tot tien. Op deze manier wordt de 
energiebesparing per m2 van de verschillende isolatiemaatregelen gecorrigeerd voor de 
oppervlakteverschillen tussen de bouwonderdelen. Dit geeft dus een gewicht voor de vloer-, gevel-, 
dak- en glasisolatie binnen een totale isolatie-index voor de woning. Deze oefening doen we voor de 
vier woningtypes apart. De resultaten zijn opgenomen in tabel 3.    

We zien dat – omwille van de relatief kleine verliesoppervlakte van glas – het gewicht van glasisolatie 
beperkt blijft ondanks het sterke besparende effect ervan per m2. Voor een appartement is het 
gewicht van glasisolatie in de isolatie-index opmerkelijk hoger dan voor een eengezinswoning, als 
gevolg van het grotere aandeel in de totale verliesoppervlakte.   
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Tabel 3: Gewicht van de isolatie van muren, daken/plafonds en vensters in de totale 
isolatie-index, naar woningtype. 

Type  
Eengezinswoning 

Appartement 
Open  Halfopen  Gesloten  

Gevelisolatie 3,55 3,42 2,83 3,26 

Vloerisolatie 0,94 0,89 1,01 0,71 

Dakisolatie 3,11 3,05 3,39 2,50 

Isolerende 
beglazing 2,40 2,64 2,77 3,54 

Totaal  10 10 10 10 

Bronnen: SENVIVV-studie (WTCB, 1999); Nederlands Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) (2009). 

 

Indien een respondent aangeeft dat een bepaald type isolatie (bijna) overal aanwezig is, telt het 
gewicht voor deze isolatiemaatregel volledig mee. Wanneer de respondent aangeeft dat de 
betreffende isolatie niet overal aanwezig is, telt het gewicht voor de helft mee. We verduidelijken aan 
de hand van een voorbeeld. Indien een bewoner van een open eengezinswoning aangeeft dat in zijn 
woning de gevel en vloer overal geïsoleerd is en dat dak- en glasisolatie niet overal voorkomen, wordt 
de isolatie-index als volgt berekend: (1*3,55) + (1*0,94) + (0,5*3,11) + (0,5*2,4). De isolatie-index 
voor deze woning bedraagt bijgevolg 7,25. 



 

   17 

4 Resultaten 

Vooraleer stil te staan bij de onderzoeksvragen en de resultaten van de regressiemodellen, gaan we 
ter situering in op de samenhang van de isolatie-index met het eigendomsstatuut, de bouwperiode en 
enkele huishoudkenmerken. In paragraaf 4.2 bespreken we de resultaten van het effect van het 
isolatieniveau op de verbruikskosten op de private huurmarkt. Paragraaf 4.3 is ten slotte gewijd aan 
de schatting van het effect van het isolatieniveau op de naakte huurprijs.  

4.1 Isolatie-index 
In tabel 4 zien we dat de isolatie-index gemiddeld 5,8 bedraagt voor Vlaanderen. Voor de 
eigendomssector ligt het gemiddelde iets hoger (6,1), terwijl deze voor de private huursector niet 
hoger komt dan 4,4. Het gemiddeld isolatieniveau in de sociale huisvesting (5,6) ligt significant hoger 
dan op de private huurmarkt en benadert het Vlaamse gemiddelde. Daarnaast zien we dat 
appartementen significant beter geïsoleerd zijn dan eengezinswoningen (6,5 versus 5,7), wat komt 
omdat appartementen gemiddeld recenter gebouwd zijn. Ook zijn sociale huurwoningen over het 
algemeen van recentere datum dan private huurwoningen (Heylen et al, 2007). Op de private 
huurmarkt is er een opvallend verschil tussen eengezinswoningen (3,4) en appartementen (5,5). De 
eengezinswoningen op de private huurmarkt vormen een afgetekend zwak segment op vlak van 
isolatie. 

Tabel 4: Isolatie-index (gem.) naar eigendomsstatuut en naar woningtype, Vlaams 
Gewest, 2005.  

 Eengezinswoning Appartement Totaal 

Eigenaar   6,01* 7,31 6,11 

Huurder 3,7* 6,0 4,6 

Private huurder 3,42* 5,52 4,42 

Sociale huurder  4,5* 8,8 5,6 

Totaal 
N=4.031 

5,7* 6,5 5,8 

Bron: Woonsurvey 2005 
1: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend tussen eigenaar en huurder, T-Test 
2: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend tussen private en sociale huurder, T-test 
*: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend tussen eengezinswoning en appartement, T-test  

 

Tabel 5 toont ons een sterke samenhang tussen het isolatieniveau en de bouwperiode, voor zowel 
eigendoms-, als private en sociale huurwoningen. De correlatiecoëfficiënten liggen hoog (variërend 
tussen 0,50 en 0,53). We zien een duidelijk breuklijn rond 1970, zowel voor eigenaars als voor private 
huurders. De sterke stijging van de isolatie-index vanaf de periode 1971-1980 is vermoedelijk een 
gevolg van de energiecrisis in 1974. Voor de woningen gebouwd vóór 1971 is er weinig verschil 
naargelang bouwjaar. De index bereikt een niveau van 9 in 1991; daarna is er nog een lichte stijging. 
In de sociale huursector doet deze stijging zich pas voor vanaf de periode 1981-1990. De sector heeft 
dus met vertraging gereageerd op de energiecrisis van de jaren ’70, maar na 1990 een sterke sprong 
vooruit gemaakt. De score voor de sociale huisvesting voor de periode na 2000 (9,4) ligt iets lager 
dan voor de periode 1991-2000 (9,7), doch is geen statistisch significant verschil. Onder de recent 
gebouwde woningen bestaat er ten slotte geen verschil in isolatieniveau naar eigendomsstatuut, waar 
dit voor de oudere woningen wel het geval is. Het zwakste segment blijkt de groep oudere private 
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huurwoningen (gebouwd vóór 1971). De gemiddelde slechte score van de private huurmarkt is dus 
een gevolg van het slecht isolatieniveau van de oudere huurwoningen (gebouwd voor 1980). 

Tabel 5: Isolatie-index (gem.) naar bouwperiode en eigendomsstatuut, Vlaams Gewest, 
2005.  

Bouwperiode  Eigenaars Private huurders Sociale 
huurders Totaal  

Vóór 1919 (1) 4,7 3,3  - 4,5 

1919-1945 (2) 4,8 2,9  - 4,4 

1945-1960 (3) 4,3 2,6  4,6 4,0 

1961-1970 (4) 4,8 3,7  4,7 4,7 

1971-1980 (5) 6,4 5,4  3,8 6,1 

1981-1990 (6) 8,3 7,0  6,3 8,1 

1991-2000 (7) 9,0 9,0  9,7 9,0 

Na 2000 (8) 9,3 9,7  9,4 9,4 

Totaal 6,1 4,4  5,6 5,8 

Spearman correlatie 0,53; p<0,001 0,51; p<0,001 0,50; p<0,001 0,53; p<0,001 

Bron: Woonsurvey 2005, N=4.062 
1-8: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend van het gemiddelde de categorieën met de betreffende 
nummers, T-test 
al: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend van het gemiddelde van al de andere categorieën 
 

Tabel 6 toont de samenhang van de isolatie-index met enkele relevante huishoudkenmerken. Wat de 
eigendomssector en de private huurmarkt betreft, stellen we een significant positief verband vast 
tussen het equivalent inkomen en de isolatie-index. Des te hoger het inkomen, des te beter de woning 
geïsoleerd is. Opmerkelijk is dat dit verband afwezig is in de sociale huisvesting. Ook valt op dat 
binnen elke inkomensklasse private huurders een lager isolatieniveau kennen dan eigenaars en sociale 
huurders. Voor de private huurders behorend tot het laagste inkomensquintiel bedraagt de isolatie-
index gemiddeld niet meer dan 2,9. 

Wat de leeftijd betreft is er een negatief verband met het isolatieniveau, zowel voor eigenaars als 
private huurders. Hoe ouder de bewoner(s), hoe slechter de woning geïsoleerd is. Aangezien oudere 
woningen minder goed geïsoleerd zijn, is dit een logische vaststelling. Opnieuw bestaat dit verband 
niet in de sociale huursector. Oudere en jongere sociale huurders kennen algemeen beschouwd dus 
eenzelfde isolatieniveau. 

Het verband tussen opleidingsniveau en isolatieniveau van de woning is het meest uitgesproken op de 
eigendomsmarkt. Hoe hoger opgeleid, hoe beter de eigen woning geïsoleerd is. Voor de private 
huursector zien we een sterk verschil tussen de hoogst opgeleiden en de overige gezinnen. Deze 
vaststelling ligt in lijn met de bevinding van Le Roy et al (te verschijnen) dat het meest kwaliteitsvolle 
segment op de private huurmarkt gekenmerkt wordt door een oververtegenwoordiging van relatief 
jonge, welgestelde, hoog opgeleide gezinnen. Van deze groep bevindt zich vermoedelijk een groot 
deel in een overgangsfase naar eigenwoningbezit. In de sociale huisvesting zijn er ook op vlak van 
opleidingsniveau geen significante verschillen.  

Verder blijken de woningen van alleenstaande eigenaar-bewoners minder goed geïsoleerd dan deze 
van de andere huishoudtypen. Onder de alleenstaanden bevinden zich immers relatief veel ouderen 
die minder goed geïsoleerde oudere eigendomswoningen betrekken. De gezinnen met kind(eren) 
kennen daarentegen het hoogste isolatieniveau onder de eigenaar-bewoners, wat ook logisch is 
omdat het hier over gemiddeld jonge gezinnen gaat. Voor de private huurmarkt zien we geen 
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verschillen naargelang de huishoudsamenstelling. Onder de sociale huurders is er dit keer wel een 
significant verschil vast te stellen: de alleenstaanden betrekken gemiddeld de best geïsoleerde 
woningen. Een mogelijke verklaring is dat er relatief meer recente instromers te vinden zijn bij de 
alleenstaanden dan bij de andere huishoudtypen. De gezinsverdunning die de jongste decennia heeft 
plaatsgevonden, ligt hier mogelijk aan de basis. In tabel 5 hebben we gezien dat de recent gebouwde 
sociale woningen een hoger isolatieniveau kennen.  

Tot slot stellen we vast dat een eigen woning beter geïsoleerd is als de referentiepersoon 
tewerkgesteld is. Voor de private en sociale huurders zijn de verschillen niet statistisch significant (bij 
betrouwbaarheidsniveau van 0,95).  

Tabel 6: Isolatie-index (gem.) naar huishoudkenmerken en eigendomsstatuut, Vlaams 
Gewest, 2005. 

 Eigenaars Private huurders Sociale 
huurders Totaal  

Equivalent inkomen (quintielen)* 
1 4,6 2,9 5,6 4,5 
2 4,7 4,3 5,2 4,7 
3 6,1 4,1 5,9 5,8 
4 7,0 5,4 - 6,8 
5 7,2 5,6 - 7,0 
Pearson correlatie 0,08; p<0,001 0,22; p<0,001 0,04; p=0,616 0,08; p<0,001 

Leeftijd referentiepersoon 
17-34  6,8 5,4 6,0 6,3 
35-44 7,2 4,6 5,8 6,8 
45-64 6,4 3,4 5,1 6,1 
65 en ouder 4,5 4,0 6,2 4,5 
Pearson correlatie -0,33; p<0,001 -0,15; p<0,001 0,09; p=0,273 -0,25; p<0,001 

Opleidingsniveau referentiepersoon 
Lager onderwijs (1) 4,2 al 3,3 4 5,6 4,2 al 
Lager middelbaar (2) 5,5 al 3,7 4 5,6 5,3 al 
Hoger middelbaar (3) 6,4 al 4,2 4 5,8 6,1 al 
Hoger onderwijs (4) 7,2 al 6,0 1,2,3 - 7,1 al 

Huishoudtype  
Alleenstaande (1)  4,8 al 4,6 6,6 2,4 4,9 al 
Eenoudergezin (2)  6,1 1,4 3,7 4,6 1 5,4 1,4 
Koppel zonder kind (3) 5,7 1,4 4,6 5,2  5,6 1,4 
Koppel met kind(eren) 
(4) 7,0 al 4,0 5,0 1 6,7 al 

Activiteitsstatus referentiepersoon 
Tewerkgesteld (1) 7,0 al 4,8  5,1 6,7 al 
(Brug)pensioen (2) 4,7 1 4,1 6,0 4,7 1 
Werkloos (3) 5,3 1 3,6 5,8 4,9 1 
Ziek/arbeidsongeschikt 
(4)  5,0 1 3,6 4,3 4,6 1 

 
Totaal 
N=4.031 6,1 4,4  5,6 5,8 

Bron: Woonsurvey 2005 
1-8: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend van het gemiddelde van de categorieën met de betreffende 
nummers, T-test 
Wanneer een cel minder dan tien observaties telt, werd geen gemiddelde berekend 
al: gemiddelde is significant (α=0,05) verschillend van het gemiddelde van al de andere categorieën 
* het equivalent inkomen is het besteedbaar huishoudinkomen gecorrigeerd voor de huishoudsamenstelling. 
Hiervoor wordt de OESO-equivalentieschaal gebruikt. Het eerste quintiel bevat de 20% laagste inkomens in 
Vlaanderen; het vijfde quintiel de 20% hoogste inkomens.  
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We hebben verder onderzocht hoe sterk de isolatie-index samenhangt met de subjectieve beoordeling 
van het isolatieniveau van de woning. In de Woonsurvey werd aan de respondenten gevraagd in 
welke mate ze het eens zijn met de stelling “de woning waarin ik woon is voldoende geïsoleerd”. 
Tabel 7 laat zien dat er een sterk verband bestaat tussen deze beoordeling van de isolatie en het 
effectieve isolatieniveau, ongeacht het eigendomsstatuut. Hoe meer men het eens is met de stelling, 
hoe hoger de gemiddelde isolatie-index. De correlatie tussen beide variabelen is hoog (ongeveer 0,6), 
zowel voor de eigenaars als de private en sociale huurders. Bewoners kunnen dus het isolatieniveau 
van hun woning goed beoordelen.  

Tabel 2: Isolatie-index (gem.) naar subjectieve beoordeling van woningisolatie en 
eigendomsstatuut, Vlaams Gewest, 2005 

“de woning waarin ik 
woon is voldoende 
geïsoleerd”  

Eigenaars Private huurders Sociale 
huurders Totaal 

Helemaal oneens 2,5 1,6  3,3 2,2 

Oneens  3,1 2,8 3,7 3,0 

Noch eens/noch oneens 4,5 4,0  4,8 4,4 

Eens  6,3 6,3  6,2 6,3 

Helemaal eens 8,3 8,5  9,1 8,3 

Totaal 
N=555 

6,1 4,4 5,6 5,8 

Spearman correlatie 
0,59 0,59 0,62 0,61 

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001 

Bron: Woonsurvey 2005 
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4.2 Effect van het isolatieniveau op de 
verbruikskosten op de private huurmarkt 
Tabel 8 toont de resultaten van de regressiemodellen die werden opgesteld om het effect van het 
isolatieniveau op de verbruikskosten te schatten. Zoals vermeld, werden twee opties uitgewerkt. In 
het eerste model werd de isolatie-index opgenomen, in het tweede werd het effect van de 
voornaamste isolatiemaatregelen apart geschat.  

Het regressiemodel met de isolatie-index blijkt goed bij de data te passen. De F-test wijst immers uit 
dat een significant deel (21,5%) van de variantie in de onafhankelijke variabele (verbruikskosten) 
wordt verklaard door het model. Het regressiemodel waar de isolatiemaatregelen apart worden 
geschat blijkt zelfs nog beter bij de data te passen. Hier wordt namelijk 22,9% van de variantie in 
verbruikskosten verklaard (Allison, 1999).  

We stellen vast dat de isolatie-index in het eerste model geen significante invloed heeft op de 
verbruikskosten. Het niet kunnen vaststellen van een verband kan het gevolg zijn van de te ruwe 
data, en dit zowel voor de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen. Indien we in plaats van de 
verbruikskosten de verwarmingskosten zouden kunnen opnemen als afhankelijke variabele in het 
model, bestaat er mogelijk wel een significant effect. Zoals vermeld biedt de Woonsurvey 2005 deze 
informatie niet. Een bijkomende verklaring is dat de isolatie-index mogelijk niet verfijnd genoeg is om 
effecten statistisch vast te stellen. Wat energieverbruik voor verwarming betreft, ontbreken er immers 
een aantal zaken in de index, zoals informatie over de zonnewinsten (oriëntering woning), ventilatie, 
energiezuinigheid van de installaties en de exacte isolatiewaarde van de gebruikte materialen.  

Ook in het tweede model zijn er – met uitzondering voor muurisolatie – geen significante effecten vast 
te stellen tussen isolatie en verbruikskosten. Als de muren (bijna) volledig geïsoleerd zijn, liggen de 
verbruikskosten ceteris paribus gemiddeld 9,4 euro per maand lager dan wanneer de muren slechts 
gedeeltelijk of niet zijn geïsoleerd. Voor de overige isolatietypen vinden we geen significante effecten. 
Ook hier kan de oorzaak liggen bij het niet beschikbaar zijn van de verwarmingskosten afzonderlijk. 

Bij de bespreking van de effecten van de overige woning- en huishoudkenmerken beperken we ons 
tot het tweede model. Dit is immers het model dat het best bij de data past. De resultaten verschillen 
bovendien slechts beperkt tussen de twee modellen.   

Het woningtype – of anders gesteld de compactheid van de woning – blijkt het sterkste effect te 
hebben op de verbruikskosten. Voor een halfopen en een gesloten eengezinswoning liggen de kosten 
ceteris paribus respectievelijk 26,9 en 27,5 euro per maand lager dan voor een open 
eengezinswoning. Voor een appartement loopt dit verschil op tot maandelijks 65,2 euro. De 
gestandaardiseerde coëfficiënten tonen duidelijk dat de compactheid van de woning de grootste 
bijdrage levert aan de verklaring van de verbruikskosten op de private huurmarkt.  

De fysische staat van de woning heeft geen significant effect op de verbruikskosten. Toch draagt de 
opname van deze variabele in het model bij tot de verklarende kracht ervan. Voor het aantal 
woonvertrekken zien we evenmin een significant verband. Indien het aantal huishoudleden niet in de 
regressie werd opgenomen, zou dit effect echter sterk significant zijn in de verwachte richting 
(positief).  

Niet alleen de kenmerken van de woning spelen een rol bij het energieverbruik, ook de kenmerken 
van de bewoners. Zoals verwacht zien we dat de verbruikskosten toenemen naarmate het 
(equivalent) inkomen stijgt, voor een eenzelfde woning en identiek huishoudprofiel. Het 
inkomenseffect is één van de sterkste uit het hele model (gestandaardiseerd 0,12). Als het 
maandelijks equivalent inkomen stijgt met 1000 euro, wordt er gemiddeld 17 euro per maand meer 
betaald voor verwarming en elektriciteit. Deze bevinding wijst er mogelijk op dat armere gezinnen 
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energiezuiniger gedrag vertonen. Ook is het een mogelijk gevolg van het hogere aantal huishoudelijke 
toestellen bij hogere inkomensgezinnen, zoals aangetoond in recent onderzoek (zie paragraaf 3.1.1).  

Ook het aantal huishoudleden draagt zoals verwacht bij aan de verbruikskost. Ceteris paribus, liggen 
de kosten gemiddeld 9 euro hoger per extra huishoudlid. Wat de leeftijd betreft worden onze 
verwachtingen deels bevestigd. Zoals verwacht liggen de verbruikskosten gemiddeld lager voor de 
jongste leeftijdsgroep dan voor de categorieën ’35-44 jaar’ en ’45-64 jaar’. De vermoedelijke 
verklaring is dat jongeren meer tijd uithuis doorbrengen.  

Tot slot blijken gezinnen met een zieke/arbeidsongeschikte referentiepersoon ceteris paribus 38,5 
euro per maand meer verbruikskosten te kennen dan gezinnen met een werkende referentiepersoon. 
Dit verschil is uiteraard gerelateerd aan het feit dat zieke/arbeidsongeschikten genoodzaakt zijn veel 
tijd thuis door te brengen. Wat de werklozen betreft, vinden we geen significant verschil met de 
werkenden. Bij de (brug)gepensioneerden is er een opvallende tweedeling. De groep die jonger is dan 
65 jaar kent duidelijk hogere verbruikskosten dan de werkenden, terwijl er tussen de oudere 
gepensioneerden (boven 65) en de werkenden geen verschil bestaat. Mogelijk vertonen de oudste 
gepensioneerden een energiezuiniger gedrag dan de gepensioneerden tot 65 jaar.  
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Tabel 8: Geschatte regressiecoëfficiënten en p-waarden voor het effect op de 
verbruikskosten, voor woning- en huishoudkenmerken, Vlaanderen 2005 

 
Met isolatie-index (model 1) Met isolatiemaatregelen apart 

(model 2) 
Coëfficiënt  

P  
Coëfficiënt 

P 
Ongest. Gest. Ongest. Gest. 

Intercept  109 0 <0,001 109 0 <0,001 
Aantal woonvertrekken 1,38 0,04 0,379 1,98 0,06 0,158 
Woningtype        

Open eengezinswoning  0 0  0 0  
Halfopen 
eengezinswoning -25,1 -0,12 0,030 -26,9 -0,13 0,020 

Gesloten 
eengezinswoning -23,8 -0,14 0,024 -27,5 -0,15 0,014 

Appartement (studio) -63,2 -0,43 <0,001 -65,2 -0,44 <0,001 
Fysische staat        

Goed 0 0     
Matig -11,4 -0,07 0,124 -10,6 -0,06 0,118 
(Zeer) slecht -12,5 -0,07 0,112 -11,5 -0,07 0,108 

Isolatie-index 0,32 0,02 0,753 - - - 
Vloerisolatie - - - 4,09 0,05 0,312 
Dakisolatie - - - 2,01 0,03 0,598 
Isolerend glas  - - - 3,48 0,06 0,253 
Muurisolatie  - - - -9,4 -0,12 0,047 

Equivalent inkomen 0,02 0,15 0,001 0,017 0,14 0,003 
Aantal huishoudleden 9,30 0,16 0,001 9,12 0,15 0,001 
Leeftijd        

17-34 jaar 0 0  0 0  
35-44 jaar 21,9 0,12 0,017 21,4 0,11 0,019 
46-64 jaar 7,0 0,05 0,443 6,71 0,04 0,455 

Activiteitsstatus       
Werkend 0 0  0 0  
(brug)pensioen en 
leeftijd onder 65 jaar 33,1 0,11 0,044 29,5 0,10 0,044 

(brug)pensioen en 65 
jaar en ouder 3,48 0,02 0,783 2,60 0,01 0,783 

Werkloos -7,14 -0,02 0,744 -4,09 -0,01 0,744 
Ziek/arbeids-
ongeschikt 38,3 0,12 0,005 38,5 0,12 0,005 

 
F-test model 8,27; p<0,0001 7,52; p<0,0001 
R2 

R2 adjusted   
21,5 
18,9 

22,9 
19,8 

Aantal huishoudens 476 476 
Bron: Woonsurvey 2005 

 

4.3 Effect van isolatieniveau op de huur op de 
private markt 
Naast het effect van de isolatie op de verbruikskosten wilden we ook het effect nagaan van het 
isolatieniveau op de prijszetting op de private huurmarkt. In welke mate wordt het isolatieniveau van 
de woning verrekend in de huurprijs? De resultaten van de twee geschatte regressiemodellen vind je 
in tabel 9. In het eerste model werd het effect van de isolatie-index op de naakte huurprijs geschat, in 
het tweede werden de isolatiemaatregelen apart opgenomen. Beide modellen verklaren een significant 
deel van de variantie in de huurprijs. Het tweede model verklaart wederom een groter deel in de 
variantie (37,8% versus 34,7%) (Allison, 1999). Bij de bespreking van de effecten van de 
woningkenmerken staan we daarom vooral stil bij het tweede model.  
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Voor regressiemodel 1 is er een sterk significant effect van de isolatie-index op de naakte huurprijs. 
Voor een stijging van één punt in de index ligt de maandelijkse huurprijs 11 euro hoger. De 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bedraagt hierbij 0,19. Dit is het op twee na sterkste effect van 
alle opgenomen variabelen in het model.  

Wanneer we naar het tweede model kijken, zien we dat het effect van dubbele beglazing sterk 
significant is. In geval van volledige dubbele beglazing wordt er ceteris paribus gemiddeld ongeveer 
54 euro huur meer gevraagd. Voor volledige vloer- en dakisolatie is dit respectievelijk 34,8 en 21,7 
euro. Deze twee laatste effecten zijn niet statistisch significant, maar zouden dit mogelijk wel zijn in 
geval van een grotere steekproef. Deze resultaten tonen aan dat de verhuurder zich duidelijk bewust 
is van de meerwaarde van isolerend glas en in mindere mate van vloer- en dakisolatie. Voor 
muurisolatie blijkt dit niet het geval. De vraag is evenwel of volledige dubbele beglazing een 
maandelijkse besparing op de energiekosten inhoudt van 54 euro. Een mogelijke verklaring voor het 
sterke effect van dubbele beglazing is dat het de meest ‘zichtbare’ isolatiemaatregel is. Voor de 
aanwezigheid van muurisolatie zien we geen effect op de huurprijs in ons model, ondanks het 
aangetoonde verband met de verbruikskosten in de vorige paragraaf. Muurisolatie is uiteraard niet 
zichtbaar, wat een mogelijke verklaring biedt.  

Wat de overige woningkenmerken betreft, liggen de resultaten in de lijn van de verwachtingen. Voor 
elk bijkomend woonvertrek dient er gemiddeld 15 euro meer betaald te worden. Ook is er een 
uitgesproken effect van de vloeroppervlakte op de huur. Per extra vierkante meter neemt de 
maandelijkse huurprijs gemiddeld toe met 0,76 euro. Voor een appartement betaalt men volgens ons 
model ceteris paribus 44 euro minder huur per maand. Verder blijkt ook het comfortniveau een 
duidelijk effect te hebben op de huur. Een woning met ontoereikend comfort is 61 euro per maand 
goedkoper dan een woning met goed comfort. Wanneer de woning van zeer goede kwaliteit is  - wat 
onder meer inhoudt dat er 9 of meer ingerichte woonvertrekken zijn – ligt de huur bijna 500 euro 
hoger dan in geval van goede kwaliteit. Deze categorie bevat echter maar 8 observaties, wat mogelijk 
een verklaring biedt voor dit grote verschil9. 

Identieke woningen in overgangsgebied en op het platteland zijn voorts goedkoper om te huren dan 
woningen in grootstedelijk gebied. Ook zijn huurwoningen in Vlaams-Brabant ceteris paribus 69 euro 
duurder dan in de provincie Antwerpen, terwijl deze in West- en Oost-Vlaanderen goedkoper zijn dan 
in Antwerpen. Tussen Limburg en Antwerpen vinden we geen significant verschil. Daarnaast heeft ook 
de bouwperiode een duidelijk effect op de huurprijs, in de verwachte richting. De huurprijs van 
woningen gebouwd na 1970 ligt bijvoorbeeld 106 euro hoger dan deze gebouwd vóór 1919. Voor de 
fysische staat ten slotte treffen geen significante verschillen aan. We vinden wél een significant 
verband indien de comfortindicator en de variabelen m.b.t het isolatieniveau uit het model worden 
weggelaten. De opname van de fysische staat in het model zorgt alleszins voor een betere fit (grotere 
verklarende kracht).  

 

 

 

 

 

                                                
9 Deze groep bevat gezinnen die een huur betalen van 1.300, 1.600 en 2.300 euro per maand.  
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Tabel 9: Geschatte regressiecoëfficiënten en p-waarden voor het effect op de huurprijs, 
voor woningkenmerken, Vlaanderen 2005 

 
Met isolatie-index (model 1) Met isolatiemaatregelen apart 

(model 2) 
Coëfficiënt  

P  
Coëfficiënt 

P 
Ongest. Gest. Ongest. Gest. 

Intercept  268 0 <0,001 267  <0,001 
Aantal woonvertrekken 13,7 0,14 0,002 15,4 0,15 <0,001 
Oppervlakte gelijkvloers 0,72 0,15 <0,001 0,76 0,16 <0,001 
Woningtype        

Open eengezinswoning  0 0  0 0  
Halfopen 
eengezinswoning -1,58 0 0,960 -1,86 -0,00 0,919 

Gesloten 
eengezinswoning 13,4 0,03 0,652 15,5 0,03 0,672 

Appartement (studio) -48,6 -0,12 0,111 -44,0 -0,10 0,102 
Fysische staat        

Goed 0 0  0 0  
Matig -6,69 -0,02 0,721 -9,30 -0,02 0,633 
(Zeer) slecht 15,4 0,03 0,524 12,7 0,02 0,599 

Isolatie-index 11,0 0,19 <0,001 - - - 
Vloerisolatie - - - 34,8 0,07 0,191 
Dakisolatie - - - 21,7 0,05 0,283 
Isolerend glas  - - - 54,3 0,13 0,009 
Muurisolatie  - - - 0,38 0,00 0,990 

Comfortniveau 0 0     
Ontoereikend  -58,3 -0,07 0,104 -61,0 -0,07 0,092 
Basiskwaliteit  -44,2 -0,10 0,040 -47,2 -0,10 0,029 
Goede kwaliteit 0 0  0 0 0,892 
Goede kwaliteit en 
ruim 1,32 0,00 0,962 -2,63 -0,01 <0,001 

Zeer goede kwaliteit 437,7 0,23 <0,001 498,3 0,27 <0,001 
Gebiedstype        

Grootstedelijk  0 0  0 0  
Regionaal stedelijk -11,2 -0,02 0,710 2,77 0,00 0,926 
Kleinstedelijk  -46,3 0,08 0,084 -35,2 -0,06 0,168 
Overgangsgebied -47,4 -0,10 0,048 -38,8 -0,09 0,081 
Platteland -63,3 -0,10 0,053 -52,8 -0,09 0,087 

Provincie       
Antwerpen 0 0  0 0  
Vlaams-Brabant  71,2 0,12 0,008 68,6 0,11 0,011 
West-Vlaanderen -61,1 -0,12 0,031 -73,9 -0,14 0,010 
Oost-Vlaanderen -60,3 -0,13 0,007 -62,6 -0,13 0,006 
Limburg -26,1 -0,04 0,425 -32,1 -0,05 0,284 

Bouwperiode       
Vóór 1919 0 0  0 0  
1919-1945 31,6 0,06 0,348 28,8 0,06 0,376 
1946-1960 44,9 0,09 0,196 37,6 0,07 0,261 
1961-1970 75,4 0,14 0,030 73,1 0,14 0,028 
1971 of later 117,0 0,25 0,001 105,8 0,22 0,002 

 
F-test model 10,1; p<0,0001 10,4; p<0,0001 
R2 34,7 37,8 
Aantal woningen 490 490 
Bron: Woonsurvey 2005 

 



 

   26 

5 Conclusies en beleidsaanbevelingen  

Uit vroeger onderzoek kwam naar voor dat de globale woningkwaliteit in Vlaanderen sterk verschilt 
tussen de verschillende woningmarktsegmenten. Het is bekend dat de private huursector een duidelijk 
minder goede kwaliteit biedt dan de sociale huurmarkt en de eigendomswoningen (Heylen e.a., 
2007). Bovenop de gekende verschillen blijkt nu ook dat het isolatieniveau, in dit onderzoek gemeten 
door een ‘isolatie-index’, sterk verschilt tussen de woningmarktsectoren. Over het algemeen ligt het 
isolatieniveau van private huurwoningen veel lager dan van eigendomswoningen en sociale 
huurwoningen. Zelfs binnen eenzelfde inkomensklasse betrekken de huurders op de private huurmarkt 
minder goed geïsoleerde woningen dan eigenaars en sociale huurders. Verder is het isolatieniveau van 
de recent gebouwde woningen duidelijk beter dan van de oudere woningen. Voor de woningen 
gebouwd na 1991 toont de isolatie-index geen verschillen meer naargelang het eigendomsstatuut.  

De zwakste segmenten blijken de (doorgaans oudere) eengezinswoningen op de private huurmarkt en 
de private huurwoningen gebouwd vóór 1971. Voor deze woningen bedraagt de isolatie-index 
ongeveer de helft van het Vlaamse gemiddelde.  

Bij de eigenaars scoren vooral de woningen van de laagste inkomens, de personen van 65-jaar en 
ouder en gepensioneerden slechter op de isolatie-index. Een enquête in het kader van het 
Energierenovatieprogramma 2020 heeft aangetoond dat oudere eigenaars het dikwijls de moeite niet 
meer vinden om energiebesparende investeringen te doen.   

Onderzoek op basis van de Woonsurvey bracht reeds naar voor dat het isolatieniveau gemiddeld 
hoger uitvalt bij de socio-economische sterkere huishoudens. De hier uitgevoerde analyse bevestigt dit 
en toont dat de sociale huisvesting hierop de uitzondering vormt. Voor sociale huurders verschilt de 
isolatie-index immers niet significant naar inkomen, opleiding, leeftijd en activiteitsstatus. De sociale 
huisvesting brengt dus energiezuinigheid ook binnen het bereik van mensen in een zwakke 
maatschappelijke situatie. De lagere energiekosten die hiervan het gevolg zijn, helpen bovenop de al 
erg gunstige huurprijzen, voor deze groepen de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren. Wie een 
laag inkomen heeft en nog niet het geluk heeft een sociale woning te kunnen huren, kent dus niet 
alleen een veel hogere huurprijs maar ook een hogere energiefactuur.  

Verder toont de analyse dat de naakte huurprijs op de private markt sterk wordt beïnvloed door het 
isolatieniveau. Vooral de aanwezigheid van isolerend glas blijkt een uitgesproken effect te hebben op 
de huur. Voor een verder identieke woning blijkt de aanwezigheid van volledig isolerende beglazing 
een verschil uit te maken van 54 euro per maand in de huurprijs. Volledige vloer- en dakisolatie heeft 
een effect op de huur van respectievelijk 35 en 22 euro. Per stijging van één punt in de isolatie-index 
(van 0 tot 10) neemt de huurprijs van een identieke woning toe met gemiddeld 11 euro per maand. 
Goed geïsoleerde private huurwoningen blijken dus aanzienlijk duurder.  

Wat de relatie tussen het isolatieniveau en de verbruikskosten betreft, vonden we enkel een 
significant effect voor muurisolatie. Voor een identieke woning en identieke kenmerken van de 
bewoners liggen de verbruikskosten gemiddeld 9 euro lager indien de muren (bijna) overal geïsoleerd 
zijn. Voor de algemene isolatie-index, isolerend glas, dak- en vloerisolatie bleken geen significante 
effecten te bestaan. Het bestaan van deze effecten lijkt nochtans logisch. We vermoeden dat een 
significant verband ontbreekt omdat de verwarmingkosten niet apart werden opgenomen in het 
regressiemodel. In de Woonsurvey ontbrak hiervoor de nodige informatie. Daarenboven is de 
informatie over de isolatiemaatregelen die we gebruikten mogelijk niet voldoende verfijnd. Zo hadden 
we bijvoorbeeld geen informatie over de isolatiewaarde van de gebruikte materialen en de exacte 
isolatieoppervlakten. Ook gegevens over de zonnewinsten (oriëntering woning), ventilatie en 
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energiezuinigheid van de installaties ontbraken om een verfijnde score voor de energieprestatie op te 
stellen.  

De compactheid van de woning bleek – zoals verwacht - een groot effect te hebben op de 
verbruikskosten. Wie woont in een appartement betaalt ceteris paribus ongeveer 35 euro per maand 
minder voor nutsvoorzieningen dan bij een open eengezinswoning. Maar ook de kenmerken van de 
bewoners zelf spelen een rol bij de verklaring van de verbruikskosten. Hoe hoger het equivalent 
inkomen, hoe hoger de verbruikskosten voor een identieke woning. Energiezuinig gedrag wordt 
blijkbaar dus mee bepaald door de financiële mogelijkheden. Anderzijds blijkt uit onderzoek in het 
kader van het Energierenovatieprogramma 2020 dat de sterkere socio-economische groepen eerder 
geneigd zijn energiebesparende investeringen uit te voeren. Ze zijn er ook beter over geïnformeerd. 

Verder bleken de verbruikskosten voor jonge huishoudens lager te liggen dan deze voor gezinnen op 
middelbare leeftijd, vermoedelijk omdat jongeren vaker uithuis zijn. Tot slot kennen 
zieken/arbeidsongeschikten voor een identieke woning en gezinssamenstelling hogere verbruikskosten 
dan werkenden en gepensioneerden. Eerstgenoemde groep verbruikt waarschijnlijk meer energie 
omdat ze meer tijd thuis doorbrengt.  

De resultaten van dit onderzoek tonen dat de energieprestaties van de Vlaamse woningen nog heel 
wat kunnen worden verbeterd. De recent gebouwde woningen scoren relatief goed. De huidige 
bouwheren lijken dus wel overtuigd te zijn van het belang van de uitgaven voor isolatie. Dit zal deels 
het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen, deels van het inzicht dat goede isolatie 
verwarmingsuitgaven kan sparen.  

Als bijkomende stimulansen nodig zijn, dienen deze vooral gericht te worden op de oudere woningen. 
Op te merken valt daarbij dat investeringen voor energierenovatie steeds dienen afgewogen te 
worden tegen de noodzaak aan andere ingrepen om de woningkwaliteit tot op het minimaal vereiste 
niveau te brengen. Financieel gezien heeft het weinig zin het isolatieniveau van een krotwoning te 
verbeteren omdat de woning op niet zo lange termijn toch vervangen zal moeten worden. Of om het 
te formuleren vanuit het standpunt van de bewoner: als de veiligheid en gezondheid van de woning te 
wensen overlaat, is het vooral raadzaam eerst daarvoor te zorgen vooraleer gewerkt wordt aan 
energiezuinigheid. 

De selectiviteit van overheidsstimuli naar ouderdom van de woning is zowel gewenst voor 
eigendomswoningen als voor huurwoningen. Oudere woningen op de eigendomsmarkt worden 
doorgaans bewoond door oudere eigenaars. Gekend is dat oudere eigenaars nogal terughoudend zijn 
op vlak van renovatie van hun woningen. Via sensibilisering en eventueel ook financiële 
tegemoetkomingen kunnen ze daartoe worden gestimuleerd.   

Voor de private huurmarkt stelden we vast dat (zichtbare) betere isolatie in belangrijke mate kan 
worden terugverdiend via een hogere huurprijs. Toch blijkt dat vele huurders niet overgaan tot 
energierenovatie. Deels kan dit te maken hebben met de huurwetgeving, die niet toelaat om voor 
lopende huurcontracten de investeringen in energiezuinigheid door te rekenen in de huurprijs. Maar 
ook het betaalbaar moeten blijven voor de huurder kan een grens stellen. Dit kan een argument zijn 
om toch ook hier financiële stimuli te voorzien. Als voorwaarde kan worden opgelegd dat de woning 
nog een bepaald aantal jaren op de private markt zal worden verhuurd en/of dat de huurprijsstijging 
beperkt wordt. Dergelijk beleid kan passen in een ruimer aanbodbeleid voor de private huurmarkt 
(Vandenbroucke e.a., 2007). Verder zien we voor de private huurmarkt een goede opvolging van de 
verplichting van het Energieprestatiecertificaat bij verhuur als een belangrijk gegeven. De verhuurder 
moet momenteel elke kandidaat-huurder een EPC kunnen voorleggen. Om het EPC nog meer 
slagkracht te geven, kan een verplichte affichering van de energetische score van een huurwoning 
overwogen worden.  
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Ten slotte kan ook in de sociale huisvesting de energiezuinigheid van de oudere woningen verder 
worden verbeterd. Maar ook hier dienen uitgaven voor deze investeringen te worden afgewogen t.o.v. 
andere noodzakelijke uitgaven om de woningkwaliteit op het vereiste niveau te brengen. 

Globaal kan ten slotte worden opgemerkt dat het energiebeleid en de bereidheid van de Vlaamse 
overheid om de energiezuinigheid van de woningen te verbeteren met het oog op een duurzame 
ontwikkeling kan worden toegejuicht. Gevolg gevend aan een Europese Richtlijn heeft de Vlaamse 
overheid opgelegd dat er een certificaat nodig is om de energieprestatie van huurwoningen aan te 
tonen. Het opstellen van een Energieprestatiecertificaat is een verplichting voor de verhuurders en 
verkopers, zonder dat hier normen aan gekoppeld zijn. Op vlak van veiligheid, gezondheid en 
woonkwaliteit zijn er daarentegen wel minimale kwaliteitsnormen vereist (Vlaamse Wooncode). Het is 
enigszins verwonderlijk dat een certificaat dat aantoont dat de verhuurde woning voldoet aan deze 
minimale kwaliteitseisen niet verplicht is.  
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