


INLEIDING

• Circufair helpt bij het maken van investeringskeuzes

• Database op woningtypologie

• Isolatie maatregelen no regret

• Gesprek over CO2 terugdringing en circulariteit

• Inzicht in hoe en voor wie de keuze fair is



AANLEIDING

• Fase 2 ketensamenwerking

• Gebruik maken kennis bouw- en onderhoudsbedrijven 

• Tool investeringsprogramma (óók huur- en energiekosten)

• Verduurzaming aansluiten bij warmtestrategie gemeenten

• Subsidie renovatieversneller







De Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving - onderdeel van de Leidraad 
Transitievisie Warmte - is bedoeld als startpunt voor gemeenten. De analyse kan gemeenten 
inzicht geven in de strategieën om te verwarmen zonder aardgas. 
Deze eerste analyse berekent globaal de effecten en kosten van vijf mogelijke alternatieven 
voor aardgasvrij verwarmen. Dit wordt verder ‘strategieën’ genoemd (S1 tot en met S5). 
Ook wordt van daaruit per buurt berekend welke strategie de laagste nationale kosten heeft 
(LN). Deze berekening kan worden gebruikt als input voor verdere analyse; zie hiervoor ook de 
‘Handreiking voor lokale analyse’.





Het woningtype is gebaseerd op de indeling in referentiewoningen van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).
Er is hier gekozen voor een vereenvoudigde indeling waarin de volgende bouwperiodes zijn 
onderscheiden:
- 1946-1964
- 1965-1974
- 1975-1991
- 1992-2005
- 2006-heden



VERGOEDING AAN HUURDER VRAGEN?

1. Vaste verhoging per labelsprong: 
In deze optie geeft u per labelsprong een vast bedrag per maand 
op dat u de zittende huurder in rekening brengt. 
Een nieuwe huurder betaalt een huur volgens het opgegeven 
streefhuurpercentage van de maximale huur die hoort bij het 
hogere aantal wws-punten.

2. Volgens de vergoedingentabel Aedes & Woonbond:
De vergoedingentabel helpt u om bij duurzaamheidsinvesteringen 
een faire huurverhoging te bepalen. De Woonbond adviseert 
huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die 
deze tabel volgen. Een nieuwe huurder betaalt een huur volgens 
het opgegeven streefhuurpercentage van de maximale huur die 
hoort bij het hogere aantal wws-punten.

3. Constante woonlasten bewoner: 
De vergoeding is afhankelijk van hoeveel energiekosten de 
bewoner bespaart. Op deze manier ondervindt de huurder geen 
nadelige financiële gevolgen van de verduurzaming: de woonlasten 
blijven constant.
Een nieuwe huurder betaalt een huur volgens het opgegeven 
streefhuurpercentage van de maximale huur die hoort bij het 
hogere aantal wws-punten.

4. Energie Prestatie Vergoeding (EPV): 
De vergoeding voor de verbeterde energieprestatie kunt u zelf per 
woning per maand invullen.
Dit bedrag wordt bij zowel de zittende als de nieuwe huurder in 
rekening gebracht. Een nieuwe huurder betaalt dus een huur 
volgens het opgegeven streefhuurpercentage van de maximale 
huur die hoort bij het hogere aantal wws-punten PLUS de EPV.



VOORBEELD PROJECT



















CONCLUSIE

• Strategie warmte regime heeft veel invloed

• Opschalen naar een assettool in PowerBI mogelijk

• Zittende huurder laten betalen?

• Huurbeleid met name streefhuur 

• Overweeg inzet subsidie 



BEWUSTWORDING



VRAGEN UIT DE CHAT

Vragen? Neem contact op met Ludwig Smits.

lsmits@devariabele.nl

06-51326187



AFSLUITING

Dank voor uw aandacht

Zelf aan de slag met Circufair Investeren?

Probeer de tool gratis op 
https://rekenenrondomwonen.nl/rekenmodellen/circufair-
investeren/
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