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Samenvatting 
 
In Hfdst.1 is een algemeen beeld geschetst 
van krimp en groei op de Nederlandse wo-
ningmarkt. Toenemende marktverzadiging 
verlegt de aandacht naar de bestaande voor-
raad, met nadruk op energiebesparing. De 
Nederlandse corporaties staan daarmee voor 
keuzedilemma's: wordt het uitponden, door-
exploiteren, renoveren of vervangen?  
 
De portieketage- en galerijflats uit de weder-
opbouwtijd vormen de zwakste schakel in die 
verzadigde markt. Deze woningen zijn vaak 
klein, hokkerig, gehorig, slecht toegankelijk en 
onpersoonlijk: de bouw- en woontechnische 
kwaliteit is niet meer van deze tijd, ondanks 
hun betrekkelijk jonge leeftijd. Natuurlijk kun-
nen ook andere woonvormen incourant zijn, 
maar juist dit type (massa)woning blijkt het 
meest te worden gesloopt of vervangen.   
 
De marktcourantheid van woningen is über-
haupt een belangrijker criterium voor vervan-
ging  dan hun leeftijd.  De ambities van corpo-
raties voor aanpak van deze zwakste schakel 
zijn echter getaand, sinds door de recessie 
vermogen verloren is gegaan tengevolge van 
branchevreemde activiteiten en door de over-
heid belastingen worden opgelegd.  
 

In deze publicatie 
wordt een aanpak van 
de vervangingsmarkt 
gepresenteerd waar-
bij naar analogie van 
Occam's scheermes, 

complicerende en branchevreemde kosten of 
baten niet in beschouwing zijn genomen.   
 
Gepleit wordt voor een betere doorstroming 
in combinatie met 'lean' bouwen en beheren, 
passend bij het beheer van sociale huurwo-
ningen. Dat bouwen en beheren behoort zo-
danig rendabel te zijn dat het als Revolving 
Fund voor toekomstige verversing van de 
voorraad kan dienen.  In een zwak renderend 
bedrijf als de sociale huursector, gaat het om 
laagrentende langetermijnleningen, waarbij 
kapitaal pas wordt opgebouwd nadat aan-
vangsinvesteringen zijn afgeschreven.         
 
 

In Hfdst. 2 wordt 
ingegaan op de 
vervanging van de 
hele woning of 
delen daarvan.   
 

Naarmate de vervanging van een bouwdeel of 
component onafhankelijk van overige bouw-
delen plaatsvindt, wordt zowel op econo-
misch- als milieugebied winst geboekt. Muta-
ties worden dan immers lokaal gehouden. 
Bovendien zijn demontabele componenten 
beter recyclebaar. Onderscheid wordt ge-
maakt tussen de hoofdcomponenten van een 
woning: het casco, de schil, de inbouw en de 
installatie. Deze componenten hebben elk hun 
eigen levensduur en karakteristieke invloeds-
factoren die tot mutaties leiden. Alleen casco's 
nemen bij sloop de overige componenten van 
een woning onvermijdelijk in hun val mee en 
vernietigen zodoende eventuele restlevens-
duur. Een nieuwe cascocomponent behoeft 
dan ook - vanuit de optiek van zowel courant-
heid als milieu - de meeste aandacht voor 
toekomstgerichte prestaties.     
 
 
In Hfdst. 3 is een kwalitatieve benadering 
gemaakt van mogelijke ingrepen in de huur-
voorraad, gekoppeld aan modulaire exploita-
tietermijnen van 15 jaar.   
 

 
Van licht naar zwaar gaat het om ingrepen als: 
doorexploiteren (1), groot onderhoud (2), 
ingrijpende renovatie (3) transformatie (4) en 
vervangende nieuwbouw (5).  Naast niveau 1 
is ook een niveau 1+ benoemd; de kostenef-
fectieve vervanging van (sub)componenten. 
Dit niveau kan met steeds meer succes wor-
den ingezet, naarmate de componenten van 
een woning ontkoppelbaar zijn.  Bovenge-
noemde ingrepen zijn geprojecteerd op stan-
daard portieketage- en galerijwoningen uit die 
tijd. Nagegaan is, voor zowel krimp- als groei-
markten, wat deze ingrepen qua kosten en 
milieulasten componentsgewijs betekenen en 
welke volgorde van ingrepen (scenario's) te 

1 / 1
+  

Doorexploiteren ; 
2  Groot onderhoud (15 jr);   
3  Renovatie (30 jr) ;     
4  Transformatie (45 jr);    
 
5  Vervangende nieuwbouw (45 jr).  
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Conclusie: 
Voor een rendabele bedrijfsvoering dienen 
sociale huurwoningen gedurende hun  
levensduur zo min mogelijk te worden 
belast met ingrepen van een hoger niveau 
dan 1 of 1+   

 Voor de bedrijfs- en onderhoudslasten  van 
corporaties is uitgegaan van CFV 2010 -2014. 
De lasten hebben een sterk 'dagkoers' karak-
ter. Onder druk van de markt kunnen ze snel 
verbeteren. Niettemin zijn deze gemiddelde 
lasten volgens CFV aangehouden om de con-
sequenties ervan goed in kaart te brengen.   

 

verwachten is, bezien over de hele levensduur 
van de woning. Iteratie van de hogere in-
greepniveaus (3 en 4) tijdens de levensduur 
van een woning zijn niet rendabel. Iteratie van 
ingrepen is alleen mogelijk voor het lagere 
kostenniveau van regulier- en mutatieonder-
houd (niveau 1) en  de kosteneffectieve ver-
vanging van componenten (niveau 1+).    

 
In Hfdst. 4 zijn bovenbedoelde scenario's be-
oordeeld op kosten en baten voor zowel 
groei- als krimpregio's.  Alle kosten en baten 
zijn per scenario, gemeten over de levensduur 
van de woning, contant gemaakt naar het 
heden.  Als discontovoet is een maatschappe-
lijk acceptabel geachte rentevoet van 4% aan-
gehouden. De gemiddelde huur wordt veron-
dersteld gelijke tred te houden met de inflatie. 
De levensduur van woningen is op 75 jaar 
gesteld.   Kosten en baten die verder weg lig-
gen dan 75 jaar, zijn niet relevant, omdat zij 
buiten de waarnemingshorizon vallen. Ook in 
milieuprestatieberekeningen wordt van een 
75-jarige levensduur uitgegaan. Als kosten in 
het model gelden - naast de aanvangsinveste-
ring van een ingreep - de bedrijfslasten van de 
corporatie, alsmede het reguliere -,  klachten - 
en mutatieonderhoud.   

 

A-scenario's 
Voor elk ingreeptype zijn huurverhogingen of 
verlagingen vastgesteld, gerelateerd aan 

groei- en krimpmarkten.  Van groot belang 
voor een zelfregulerend stelsel is nu, dat  mag 
worden uitgaan van doorexploiteren na afloop 
van de afschrijvingstermijn van een aanvangs-
ingreep. Alleen zo kan voldoende kapitaal of 
'Revolving Fund' (RF) worden opgebouwd voor 
toekomstige verversing. Dat zijn de A-
scenario's. Na een aanvangsinvestering beper-
ken A-scenario's zich dus tot doorexploiteren 
(niveau 1/1+) tot aan het einde van een 75-
jarige levensduur.    
 
B-scenario's  
Achter de A-scenario's zijn schaduw- of B-
scenario's geplaatst.  In een B-scenario is de 
sprong naar een hoger ingreepniveau binnen 
de 75-jarige levensduur termijn van een wo-
ning onvermijdelijk gebleken: doorexploiteren 
is dermate onrendabel (huurderving en oplo-
pend mutatieonderhoud) dat besloten moet 
worden tot sloop en/of vervanging. De nieuw-
bouw wordt in een B-scenario dan belast met 
schuld uit de aanvangsinvestering van de 
voorgaande ingreep. Naarmate meer B-
scenario's optreden dan A-scenario's, wordt 
de kans op de vorming van RF geringer. De 
kans op een B-scenario is in krimpmarkten het 
grootst, maar ook in groeimarkten kan de 
woningbehoefte binnen de afschrijfperiode 
van een ingreep sterk zijn afgenomen.  Corpo-
raties dienen met name bij beslissingen over 
de hogere ingreepniveaus (niveau 3 of 4) via 
marktanalyse vast te stellen wat de kans is op 
het optreden van B-scenario's.   

 
Resultaten incourante deel 
Uit de berekeningen blijkt - bij de aangeno-
men parameters -  dat doorexploiteren van de 
incourante voorraad in krimpmarkten verlies-
gevend is. Het verlies zal moeten worden op-
gebracht door het courante deel van de voor-
raad,  waarbij flinke druk staat op het 'lean' 
maken van de bedrijfslasten.  De verliezen 
door B-scenario's zijn het hoogst, naarmate 
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gekozen was voor een hoger ingreepniveau. 
Zo belast transformatie (niveau 4) een vervol-
ginvestering voor vervangende nieuwbouw 
(na 45 jaar) met tenminste  €100.000,-- per 
woning.   
 
Resultaten hele voorraad  
Uitgaande van een levensduur van 75 jaar,  is  
- met prioriteit voor het wegwerken van de 
bubbel aan incourante wederopbouwtypes -   
een vervangingsgraad van 1% aangenomen 

 
 
Naarmate de componenten van een woning  
meer zijn ontkoppeld, kan volledige vervan-
ging (niveau 5) plaats maken voor  partiële 
vervanging van componenten, passend in het 
kasgeldritme van een corporatie (niveau 1+).  
De vraag is nu met welke scenario's het beste 
aan deze vervangingsnorm kan worden vol-
daan in zowel groei- als krimpmarkten  
 
Doorexploiteren, Scenario (1a/ b)  
Bij dit scenario kan in krimpmarkten niet  
worden voldaan aan de vervangingsnorm van 
1%.  Wel biedt doorexploiteren de meeste 
ruimte voor vervangende nieuwbouw, mits 
aandacht wordt besteed aan het 'lean' maken 
van de bedrijfslasten. In groeimarkten kan met 
doorexploiteren ruimschoots worden voldaan 
aan de norm.   
 
Groot onderhoud, Scenario (2a/ b ) 
Een corporatie kan de toekomstige kwaliteits-
val van haar voorraad trachten te bestrijden 
met een gefaseerde aanpak van groot onder-
houdsbeurten. Het voordeel van deze ingreep 
is dat de werkzaamheden tijdens bewoning 
kunnen worden uitgevoerd.  Een dergelijke 
aanpak blijkt zelfs in krimpgebieden mogelijk, 
afhankelijk van het slagen van huurverhogin-
gen.  Deze optie gaat wel volledig voorbij aan 
de oplopende incourantheid van de voorraad 
(groot risico op B-scenario's), terwijl ook  
energiedoelstellingen  niet worden  gehaald.   
 
Ingrijpende renovatie , Scenario (3a/b)  

Ingrijpende renovatie kan niet worden uitge-
voerd tijdens bewoning en slokt 50% van de 
investeringsruimte voor vervangende nieuw-
bouw op. Een groot dilemma bij de keuze voor 
dit scenario is het mogelijk optreden van B-
scenario's.  
 
Ingrijpende renovatie,  Scenario (4a/b)  
Transformatie is qua investeringsniveau verge-
lijkbaar met vervangende nieuwbouw en slokt  
de hele investeringsruimte hiervan op.  Met 
transformatie is evenwel geen volwaardig 
nieuwbouwniveau te halen. Men kan ervoor 
kiezen vanuit ander motieven, zoals een cul-
tuurhistorische waarde of een gewenst hoger 
niveau van duurzaamheid. De gangbare opvat-
ting dat transformatie duurzamer is dan ver-
vangende nieuwbouw wordt in deze publica-
tie niet ondersteund.  Daarnaast is de kans op 
een B-scenario bij dit ingreeptype hoog.  
 
Vervangende nieuwbouw (5a/b)  
Nieuwbouw scoort qua woon- en bouwtechni-
sche prestaties beter dan transformatie en 
biedt de beste garanties voor A-scenario's met 
minimaal onderhoud.  Ook voor vervangende 
nieuwbouw geldt echter dat deze na afschrij-
ving kapitaal moet genereren voor volgende 
vervangingen. Voor het handhaven van de 
doelstelling 'lage huren voor lage inkomens',  
is daarom het 'lean' maken van de voorberei-
ding-, bouw-, en exploitatiekosten   noodzake-
lijk.  Dat is mogelijk met meer doorstroming 
en een industriële aanpak.   
 
 

Generiek vervan-
gingsmodel  
In de analyses is 
uitgegaan van 
20%  incourante 
voorraad.  Daar-
naast is ook een 
generiek vervan-
gingsmodel uit-
gewerkt.   

 
De incourante voorraad wordt in dit model 
onderhouden door het courante deel, als geïl-
lustreerd met  twee concentrische cirkels.  Bij 
optredende B-scenario's groeit de binnencir-
kel ten koste van de buitencirkel. Een optima-
le aanpak vanuit economisch perspectief is 
geleidelijke vervanging van het aanwijsbaar 

percentage jaarlijks te vervan-
gen incourante woningen 

Op te bou-
wen nieuwe 
voorraad 
idige  
voorraad 

Huidige  
voorraad 
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incourante deel, gecombineerd met kostenef-
fectieve partiële vervanging (niveau 1+) voor 
het courante deel. Deze aanpak is ook voor 
het behalen van ambitieuze energiedoelstel-
lingen de beste keuze.  

 
In Hfdst. 5 is een 
analyse gemaakt 
van de milieulas-
ten die bovenbe-
schreven scena-
rio's genereren, 
waarbij is uitge-
gaan van scha-

duwprijzen, als gehanteerd in de bepalingsme-
thode 'Milieuprestaties gebouwen en GWW 
werken'. Het gaat met name om de energie-
component (E) tijdens de gebruiksfase en de 
component voor inzet van materiaal (M) als 
gevolg van een bepaalde ingreep.   Uitgangs-
punt voor de berekeningen zijn de portieketa-
ge- en galerijwoningen. Voor het berekenen 
van E is gebruik gemaakt van de energiepres-
tatienorm, die een indicatie geeft van de CO2 
emissie tijdens de gebruiksfase. Voor het be-
palen van M is gebruik gemaakt van een vrije 
tool voor het maken milieuprestatiebereke-
ningen ten behoeve van de bouwregelgeving. 
Omdat vervangingen doorgaans niet 1 : 1 
plaatsvinden, zijn de milieulasten in schaduw-
prijzen per woning uitgedrukt.   

 

Resultaten  
Uit de berekeningen blijkt een relatief hoge 
milieulast bij het louter doorexploiteren van 
de incourante voorraad. De oorzaak is de do-
minantie van E  (lage labels). Bij optredende B-
scenario's scoort vervangende nieuwbouw 
altijd beter.  Indien bij groot onderhoud het A-
scenario (2a) wordt volgehouden, is ca. 40% 
verbetering van de milieulast te verwachten 
ten opzichte van  doorexploiteren. Het over-
eenkomstige B-scenario (2b), scoort qua mili-
eulasten slechter dan een keuze voor volledi-
ge vervanging. Bij vervanging door eengezins-
woningen is sprake van partiële vervanging 
(p).  Vanaf p < 0,95 wordt beter gescoord.   
 
Bovenstaande geldt ook voor het A-Scenario 
(3a), ingrijpende renovatie. Scenario (3a) 
scoort ca 45% gunstiger dan Scenario (1a). Het 
overeenkomstige B-scenario (3b), scoort qua 
milieulasten slechter dan Scenario (5a), waar-
bij meteen gekozen was voor volledige ver-
vanging.  Bij partiële vervanging door eenge-
zinswoningen wordt vanaf p < 0,82  beter ge-
scoord.  Indien bij transformatie het A-
scenario (4a) wordt volgehouden, is 50% ver-
betering van de milieulast te verwachten ten 
opzichte van louter doorexploiteren, Scenario 
(1a).  Het overeenkomstige B-scenario (4b), 
scoort qua milieulasten vergelijkbaar met Sce-
nario (5a), waarbij meteen gekozen was voor 
volledige vervanging.  Bij partiële vervanging 
door eengezinswoningen wordt vanaf p < 0,67  
beter gescoord.  
 

  

Conclusies  
Doorexploiteren heeft de hoogste milieulast 
tengevolge van de energiecomponent (E). 
Vervangende nieuwbouw is minder milieu-
belastend.  
 
Vervangende nieuwbouw scoort qua milieu-
last vergelijkbaar met de A- scenario's voor 
renovatie (1a, 2a, 3a ) en  beter dan de B-
Scenario's (1b,2b,3b). De score wordt beter 
bij een lagere  vervangingsgraad.  
 
Vervangende nieuwbouw scoort qua milieu-
last vergelijkbaar of beter dan de A- en B- 
Scenario's van Transformatie (4a, 4b), af-
hankelijk van woonvorm en  vervangings-
graad.      

Conclusies  
Investeren in transformatie of ingrijpende 
renovatie slokt de investeringsruimte op 
voor vervangende nieuwbouw, terwijl de 
kans op een B-scenario groter is omdat niet 
alle woon- en bouwtechnische prestaties 
van het nieuwbouwniveau gehaald worden.  
 
Voor het bereiken van de doelstelling om de 
huurvoorraad energieneutraal te maken in 
2050, is geleidelijke vervanging  van de in-
courante voorraad in combinatie met het 
1+scenario  de beste keuze 

E:   Milieulast energiegebruik tijdens de le-
vensduur van een  woning 
 
M:  Milieulast  materiaalgebruik  van ingrepen 
per woning 



1 Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
Wanneer woningen niet meer voldoen aan de 
marktvraag of technisch verouderd zijn, kan 
worden besloten tot ingrepen als instandhou-
ding, renovatie, transformatie of vervangende 
nieuwbouw.  Welke ingreep is te verkiezen?  
Toekomstige bouwactiviteiten zullen steeds 
meer plaatsvinden in de bestaande voorraad. 
Beslissingen over ingrepen in deze voorraad 
hebben grote invloed op de omvang en de 
structuur van de bouwsector.   
 
 

Tot nu spelen keuzedilemma’s vooral in de 
huursector. Echter, ook in de koopsector zijn 
de panelen aan het schuiven, nu de waarde 
van vastgoed alsmaar daalt. Eigenaarbewo-
ners en Verenigingen van eigenaren worden 
steeds meer door de crisis gedwongen hun 
bezit courant te houden: voor jouw woning 
zijn er immers tientallen andere woningen in 
de aanbieding.   
 
In grote delen van de Nederlandse markt is 
sprake van marktverzadiging en krimp1. In een 

                                                           
 1  Verzadiging heeft in de analyses betrek-
king op het primaire wonen, dus niet op het opko-
mende marktsegment van de  'pied a terre',  twee-
de huisjes  en  vakantiewoningen.    

dergelijke markt  heeft de consument het voor 
het zeggen. De huidige voorraad bedraagt 7,2 
miljoen woningen. De Nederlandse bevolking 
groeit nog enigszins tot 2035 (ca. 60.000 per-
sonen) maar zal daarna dalen. Er wordt nog 
enige groei verwacht door toename van het 
aantal één- en tweepersoonshuishoudens, 
maar feitelijk is de woningbezetting nu al laag 
te noemen (ca. 2,2 pp /won). Spanningen op 
de markt doen zich voornamelijk in de Rand-
stad (de grote steden) voor, met name in het 
goedkope segment.    
 
Hieronder wordt ingegaan op de keuzedilem-
ma’s in de sociale huursector (omvang ca. 1/3 
van de woningvoorraad). Na de tweede we-
reldoorlog (WOII) werd de wederopbouw ge-
financierd met langlopende rijksleningen. De 
corporaties kregen dit bezit in de schoot ge-
worpen na afkoop en terugtrekking van de 
overheid (bruteringsoperatie). Door een posi-
tief exploitatieresultaat (afgeschreven vast-
goed) en verkoop van huurwoningen (uitpon-
den) kunnen corporaties investeren in nieuwe 
ontwikkelingen.  Het is te zien als een Revol-
ving Fund (in deze publicatie verder aangeduid 
met 'RF'), dat kan worden ingezet voor de 
ontwikkeling van nieuwe huurwoningen. 
Hiermee kan de onderkant en het midden-
segment van de huurmarkt worden bediend 
zonder tussenkomst van de overheid.    
 
Wat echter, als de huurvoorraad op termijn 
niet meer exploitabel is door onrendabele 
investeringen2, speculaties, verplichte bijdra-
gen aan huurtoeslag, afdracht aan het Rijk 
(verhuurdersbelasting), oplopende bedrijfslas-
ten of verminderde huuropbrengst? De reces-
sie heeft roet in het eten gegooid. Corporaties 
blijken fors te verliezen op derivaathandel en 
projectontwikkeling.  Veel woningen zijn in de 
koopsector ontwikkeld, die achteraf onver-
koopbaar bleken (dalende markt) en noodge-
dwongen in de huur moeten worden gedaan.   
Maar verliezen kunnen ook ontstaan door 
huurderving in krimpgebieden, oplopend on-
derhoud  door geleidelijke veroudering van de 

                                                                                    
 

 2  Volgens het Centraal Fonds van de 

Volkshuisvesting (CFV) daalt de vermogenspositie 
van de corporaties van 31,6% (2008) naar 24,9% 
(2018).  Er zijn teveel onrendabele investeringen.    

Figuur 1 Bouwen in een vervangingsmarkt; van      
'Greenfieldsites' naar 'Brownfieldsites'. 
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huurvoorraad of door gedwongen huurverla-
ging vanwege een slechte energieprestatie.   
 
Het is de ambitie van de overheid om de 
nieuwbouw in 2020 energieneutraal te krij-
gen. Voor de bestaande bouw wordt gedacht 
aan 2050.  Meer dan de helft van de corpora-
tiewoningen heeft label D of lager.  De gasprij-
zen zijn de afgelopen tien jaar praktisch ver-
dubbeld 3 . Ca. 100.000 corporatiewoningen 
zijn energetisch puur slecht te noemen (label F 
of G) en de verwachting is dat de energieprij-
zen sterk zullen stijgen.  Er komt daarom 
steeds meer belangstelling voor energienota-
loos huren.  Om dit te bereiken is groot on-
derhoud onvoldoende en zullen ingrijpende  
renovatiebeurten noodzakelijk zijn, bij voor-
keur uit te voeren als de woning leeg staat.   
 
Ondertussen stijgen de energieprijzen. In 
Duitsland speelt de discussie of de laagste 
inkomensgroepen überhaupt in staat zijn de 
stijgende energieprijzen ten gevolge van ver-
groeningsmaatregelen te kunnen betalen. Dat 
geldt ook voor Nederland.  Deze laagste inko-
mensgroepen zitten namelijk overwegend in 
de woningen met de laagste labels.  
 
Corporaties staan met al deze ontwikkelingen 
aan de vooravond van de beslissing om de 
huurvoorraad met relatief hoge kosten ener-
getisch te renoveren, door te exploiteren, 
eventueel in combinatie met kosteneffectieve 
ingrepen, dan wel te besluiten tot sloop of 
vervangende nieuwbouw.  Renoveren zou wel 
eens onrendabel kunnen zijn. Dat kan ook het 
geval zijn met doorexploiteren. Maar ook ver-
vangende nieuwbouw heeft zijn prijs. De stich-
tingskosten van sociale huurwoningen zijn de 
laatste jaren met factor 3 gestegen sinds 1990 
en buitengewoon hoog te noemen (ca. 
€180.000,--). Die kosten zijn niet snel terug te 
verdienen. Corporaties spreken dan ook over 
een onrendabele top.  De vraag is hier in hoe-
verre men mag hopen op een lange levens-
duur. De vorming van RF voor sociale huurwo-
ningen is alleen mogelijk als woningen langer 
bestaan dan hun economische levensduur. 

                                                           
 3 De koppeling van de huur aan het label-
niveau van woningen via het huurpuntensysteem is 
met de recente politieke ontwikkelingen losgela-
ten. Daarvoor in de plaats komt een koppeling van 
de huurprijs aan de WOZ waarde. 

Fondsvorming ontstaat op het moment dat de 
huuropbrengsten van een woningcomplex de 
aanvangsinvestering na aftrek van bedrijfs- en 
onderhoudslasten hebben opgebracht, zodat 
de woning daarna winstgevend kan worden 
geëxploiteerd of uitgepond.   
 
De economische levensduur van woningen ligt 
doorgaans lager dan hun werkelijke levens-
duur. Toch kan daaruit niet worden geconclu-
deerd dat woningen op den duur wel rendabel 
zullen worden.  De zekerheid ex ante daarover 
is groter naarmate de afschrijvingstermijn 
korter is. Een corporatie kan moeilijk honderd 
jaar na dato op rendement van een woning-
complex gaan zitten wachten.  Er ligt dus een 
druk op beheersing van de stichtings- en ex-
ploitatiekosten.  De stijging van de stichtings-
kosten heeft een aantal oorzaken:  stijgende 
grondkosten, toenemende kwaliteitseisen en 
last but not least, de langdurige en hoge voor-
bereidingskosten met dito flankerend beleid.  
Ook de exploitatielasten lopen uit de hand.  
Deze bedragen voor corporatiewoningen ca. 
50% - 60% van de huuropbrengst, terwijl dat 
voor de particuliere huurmarkt slechts 30% is.    
 
Beheersing van al deze kosten klemt temeer in 
het licht van de discussie over gelijke behan-
deling (‘level playing field’) tussen corporaties, 
projectontwikkelaars en particuliere verhuur-
ders.  Zo is er een jarenlange strijd over het 
verschil in grondkosten die de gemeente be-
rekent voor corporatiewoningen en voor ont-
wikkelaars. Met dit soort privileges kunnen 
corporaties relatief goedkoop woningen ont-
wikkelen en deze weer verkopen. Corporaties 
moeten zich volgens de politiek meer richten 
op hun kerntaken: het huisvesten van de laag-
ste inkomensgroepen. Corporaties hebben 
ook teveel scheefwoners die woonruimte voor 
de laagste inkomensgroepen verdringen. Van 
de politiek mogen de corporaties dan ook de 
huur verhogen voor scheefwoners.   
 
Scheefwonen uit zich op twee manieren: 
huurders die een sociale huurwoning hebben 
in een centrumgebied waar de commerciële 
huur veel hoger ligt en huurders die in ver-
houding tot hun inkomen te weinig huur beta-
len, onafhankelijk van de locatie.  Het bevor-
deren van doorstroming bij de laatste catego-
rie is te zien als een poging om de vastgelopen 
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koopsector op gang te brengen.  Bij de eerste 
categorie ligt dat gevoeliger (je mag niet in de 
hippe Amsterdamse Pijp wonen met een te 
laag inkomen). Door koppeling van de huur 
aan de WOZ waarde wordt het scheefwonen 
aangepakt (2014). Ook in het huidige punten-
systeem wordt reeds rekening gehouden met 
deze verschillen in de markt: in groeigebieden 
wordt een hogere huur toegestaan via het 
puntenstelsel (zie Hfdst. 4, par. 4.3 ).     
 
Nederland heeft voor de sociale sector na WO 
II altijd een beleid van lage huren gevoerd als 
middel om de loonontwikkeling te beteugelen.   
Die tijden zijn lang  vervlogen.  De woonquote  
is de laatste 40 jaar meer dan verdubbeld  
(momenteel ca. 34% ). Vergeleken met omrin-
gende landen scoort Nederland hoog op de 
bruto woonquote (zie fig.2).     
 

 
Figuur 2  Woonquote lidstaten bron EU-SILC 2007, 

Het eenzijdig verhogen van de huur boven de 
inflatie waarbij de consument geen enkele  
toegevoegde waarde wordt geboden, stuit bij 
huurdersorganisaties dan ook op weerstand.   
Als het gaat om reeds afgeschreven vastgoed 
is het meer een politieke keuze dan een recht-
vaardiging op louter economische gronden. Bij 
de discussie over het op gang brengen van de 
economie gaat het nog teveel over  herverde-
ling van lasten en te weinig over lastenverlich-
ting voor iedereen, zoals dat met de weder-
opbouwwoningen van na WOII het geval was4.  
Naar verwachting zal de markt de politiek een 
handje helpen met herverdeling, zodra door 
de crisis voldoende lucht uit de koopsector is 

                                                           
 

4
 Lage huren werden bereikt door norme-

ring en seriematige productie en later ook met een 
industriële aanpak (1

e
 generatie).   Het huidige (2

e
 

generatie) industrieel bouwen maakt ook individu-
alisering (mass customisation) mogelijk.     

geperst. De doorstroming komt dan vanzelf 
(door marktwerking) op gang.   
 
Een andere vorm van marktwerking vindt 
plaats bij verhuurders.  Privileges van corpora-
ties staan  onder druk, voor zover deze althans 
geen helder algemeen maatschappelijk belang 
dienen. De eerste tekenen  van die marktwer-
king zijn al zichtbaar.   
 
Brussel legt een inkomensgrens voor sociale 
huurwoningen op van €33.614,--.  Met uitzon-
dering van 10% moeten inkomens boven deze 
grens hun heil gaan zoeken op de particuliere 
markt.  Corporaties mogen woningen tot de 
huurgrens (€ 652,52) niet meer toewijzen aan 
deze inkomens.  De politiek wil ook dat corpo-
raties meer woningen gaan verkopen: 75% 
van de voorraad moet aan hun huurders wor-
den aangeboden.  Corporaties dienen een 
aandeel te nemen in de huurtoeslag.  De rijks-
uitgaven bedragen hiervoor momenteel 2,7 
miljard.  Corporaties geven ook zelf wel kor-
tingen aan hun huurders, maar moeten dit in 
2014 verplicht gaan doen (600 miljoen).   
Daarboven heeft de politiek onlangs een ak-
koord bereikt over een verhuurderheffing van 
1,7 miljard. Al deze maatregelen zetten een 
grote druk zet op een verzakelijking van de 
bedrijfsvoering en een daadwerkelijk aanpak 
van  scheefwonen.   
 
Wat betreft het uitponden van meer huurwo-
ningen; het realiseren van dit doel zal in een 
dalende markt lastig zijn.  Ook moet het niet 
leiden tot versnipperd eigendom van incou-
rante woningcomplexen en bijgevolg een lan-
ge procesduur bij reconstructie- en sanerings-
plannen. Zolang de koopmarkt nog dalend is, 
zal een aanzienlijk deel van de bevolking  lie-
ver huren dan kopen.  Het risico op schuld-
vorming is te groot en het verkrijgen van een 
hypotheek te lastig, zo niet onmogelijk voor 
velen. Goedkope huurwoningen zijn in een 
dalende markt dan ook erg gewild.  In crisistijd 
werkt een sterke huurmarkt juist positief op 
de economie, vanwege de hogere verhuismo-
biliteit (werkgelegenheid).   
 
Naar verwachting zullen de huur- en koopsec-
tor bij een aantrekkende economie in de na-
bije toekomst meer als communicerende va-
ten gaan werken.  Zo is nu al te zien dat vele 
onverkochte woningen te huur worden gezet.  
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Straks wordt de sprong van huur naar koop 
weer gemakkelijker voor de consument als de 
koopmarkt zijn bodem heeft bereikt. De huur-
sector zal zich dan meer moeten gaan inspan-
nen om de concurrentie aan te kunnen en de 
kwaliteit van de huurvoorraad op een verge-
lijkbaar peil te krijgen.    
 
Vooralsnog leiden al deze ontwikkelingen tot 
loopgraafposities. Niettemin valt te verwach-
ten  dat - mede onder druk van Brussel - be-
paalde privileges van corporaties geleidelijk 
aan zullen verdwijnen, als deze geen duidelijk 
sociale doelstelling hebben (huisvesten van de 
laagste inkomensgroepen). 
 

Het verdwijnen van die privileges is goed voor 
de concurrentie, dus goed voor de consument.  
Voor corporaties is het in een verzadigde 
markt überhaupt van belang om de huurvoor-
raad courant te houden.  Bij de beslissing tus-
sen renovatie of vervangende nieuwbouw 
behoort dan ook de overweging of een wo-
ning na de afschrijvingstermijn van een in-
greep (bijvoorbeeld dertig jaar voor renovatie) 
nog wel courant is, dat wil zeggen of deze nog 
voldoende marktwaarde bezit voor rendabele 
verhuur of uitponden. Tijdens de afschrij-
vingsperiode wordt namelijk alleen maar ver-
lies geleden (zie Hfdst. 4, par. 4.5)       
 
 
1.2 Partiële of gehele vervanging5 ver-

sus renovatie    
 

                                                           
 5

 Aan vervanging is in deze publicatie geen 

strikte eis gesteld van louter 'in situ vervanging'.  
Als een complex elders geheel of gedeeltelijk 
wordt herbouwd, valt die operatie ook onder het 
begrip vervanging.     

 

Is het nodig dat een voorraad door volledige 
vervanging courant wordt gehouden of kan 
dat ook met gedeeltelijke vervanging van 
bouwdelen?  Met partiële componentenver-
vanging 6 wordt in deze publicatie de vervan-
ging van delen of componenten van een wo-
ning bedoeld, zoals een kozijn, een dak of 
dakelementen,  inbouwelementen etc.  Het is 
de industriële benadering van renovatie, 
waarbij ambachtelijke techniek zoveel moge-
lijk wordt vermeden. De praktijk van partiële 
componentenvervanging is mogelijk als de 
componenten van een woning eenvoudig en 
kosteneffectief vervangbaar zijn.  Denk aan de 
vervanging van CV ketels of de vervanging van 
houten kozijnen door kunststofkozijnen. Voor 
het slagen van partiële componentenvervan-
ging is een vergroting van het aantal 'ontkop-
pelbare' componenten essentieel.  In Hfdst. 2  
wordt hier nader op ingegaan.   
 

De huidige renovatietechniek is een mix van 
industriële en ambachtelijke techniek. De ver-
deling arbeid - materiaal bij renovatieprojec-
ten is 60% - 40%.  Daarmee is de kosten - kwa-
liteitsverhouding een probleem, opvattingen 
ten spijt dat die verhouding goed is voor de 
werkgelegenheid en de duurzaamheid.  Partië-
le vervanging en renovatie scoren beter op  de 
materiaalcomponent, omdat met dit type 
ingreep minder materiaal gepaard gaat dan 
met vervangende nieuwbouw. Anderzijds 
scoort nieuwbouw gemiddeld weer beter op 
de energiecomponent (de milieulast tengevol-
ge van energiegebruik tijdens de levensduur 
van de woning).  De weging van de milieulast 

                                                           
 

6
 Het begrip 'partiële componentenver-

vanging' niet te verwarren met 'partiële vervan-
ging', waarmee de gedeeltelijke vervanging van het  
oorspronkelijke aantal woningen wordt bedoeld.  

Figuur 3  Portiekwoningen in de verkoop 

Figuur 4  De Portiekwoning op onderbouw 
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ten gevolge van de energiecomponent (E) en 
de materiaalcomponent (M)  wordt in Hfdst. 5  
nader uitgewerkt.  
 
Gehele vervanging van woningen komt vooral 
in aanmerking in situaties waar het casco in-
courant is.  Deze ingreep kan evenwel slechts 
voor een klein deel van de voorraad worden 
toegepast, aangezien corporaties onvoldoen-
de vermogen hebben voor grootscheepse 
algehele vervanging. De nieuwbouwkosten 
liggen immers hoog in tegenstelling tot partië-
le verbeteringen die in bewoonde omstandig-
heden plaatsvinden. Verhuiskostenvergoedin-
gen en huurderving kunnen dan worden ver-
meden.   
 
Welke ingreepkeuzes zijn er voor corporaties 
momenteel in de markt?  Hieronder een 
stapsgewijze opsomming van gebruikelijke 
ingrepen naar investeringsgrootte en exploita-
tietermijnen, gerelateerd aan de hoogte van 
de aanvangsinvestering.  
 

   
Bovenstaande indeling komt in de Hoofdstuk-
ken 3 en 4 van deze publicatie terug met na-
dere specificaties.  De hogere ingrepen betref-
fen de niveaus 3 en 4 waarbij de bestaande 
woningen het uitgangspunt zijn en niveau 5 
waarbij algehele vervanging van woningen het 
uitgangspunt is.   
 
Het meest voorkomende ingreeptype is ni-
veau 1+  (kosteneffectieve partiële vervanging 
van componenten) en daarna groot onder-
houd (ingreep 2).   Corporaties hebben in het 
verleden reeds een  deel van de voorraad 
thermisch verbeterd. De ambities van de 
overheid voor energiebesparing liggen echter 
hoog. In het licht van deze ambities zijn de 
ingrepen die corporaties tot nu toe gepleegd 
hebben toch nog laag te noemen (label D of 
C). In het verleden zijn veelal kleinere onder-
houdsingrepen gedaan die gefaseerd en in 
bewoonde staat kunnen worden uitgevoerd.  
Het aantal ingrepen > € 20.000,-- (ingreep 2, 3 

en  4) is vrij beperkt.  Het betreft zo'n 100.000 
woningen per jaar, ca 4% van de voorraad.   
 
Hoe staat de gemiddelde huurder eigenlijk 
tegenover woningverbetering en energiebe-
sparing? Bij de huurder kan weerstand ont-
staan als hoge investeringen voor verbetering 
van de energieprestatie worden doorbere-
kend in zijn huur, zelfs als de huurverhoging 
opweegt tegen de theoretisch berekende 
energiebesparing. Vaak lopen de berekende 
besparingen op een teleurstelling uit omdat 
het bewonersgedrag nog niet is aangepast op 
de nieuwe situatie.    
 
De bereidheid om te betalen voor verbetering 
van de woonkwaliteit is afhankelijk van de 
inkomenssituatie van huurders. De voorkeur 
in perspectiefarme wijken is primair een ver-
betering van de veiligheid.  Zaken als uitbrei-
ding, verbetering van de sanitaire voorzienin-
gen, het aanbrengen van een individuele CV 
ketel e.d. komen op de tweede plaats. De 
hogere inkomensgroepen onder de huurders 
waarderen verbetering van woonkwaliteit wel.  
 
Een huurverhoging op basis van louter energe-
tische upgrading is überhaupt moeilijk te ver-
kopen. Deze is immers nauwelijks zichtbaar 
voor de huurder en vaak denkt hij dat hij het 
zelf goedkoper kan aanbrengen. Een huurver-
hoging voor een splinternieuwe woning voelt 
feitelijk rechtvaardiger aan, omdat het als een 
stap op de wooncarrièreladder wordt gezien.  
Ingrepen zijn dus meestal een combinatie van 
energiebesparing en comfortverbetering, zo-
als een nieuwe keuken, een nieuw toilet e.d.  
Corporaties hebben daarom vaak  woonwin-
kels voor comfortverbetering.   
 
Renovatie en transformatie ( ingreepniveau 3 
en 4 ) vragen om relatief hoge investeringen, 
terwijl met deze ingrepen het nieuwbouwni-
veau niet of zelden kan worden bereikt.  
Evenals bij nieuwbouw, is bij deze ingrepen 
herhuisvesting van de bewoners vereist gedu-
rende de tijd dat ze plaats vinden.  Dat impli-
ceert verhuisvergoedingen, leegstand en 
huurderving.  Dit type ingrepen neigt qua in-
vesteringskosten naar vervangende nieuw-
bouw. Daarom treden bij deze ingreepniveaus 
het snelst dilemma's op bij afwegingen tussen 
renovatie en nieuwbouw.  
 

1. In stand houden  / resp. niveau  1+ 1; 
2. Groot onderhoud (15 jr);   
3. Renovatie (30 jr) ;     
4. Transformatie (45 jr);    
5. Vervangende nieuwbouw (45 jr).  
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Bij een keuze voor de hogere renovatie-
ingrepen versus vervangende nieuwbouw  
kunnen overwegingen van nostalgische aard 
of cultuurhistorische motieven dan wel over-
wegingen van duurzaamheid een rol spelen. 
Bezien we deze ingrepen vanuit een economi-
sche bril, dan valt op de eerste plaats op dat 
de arbeidsfactor hoog ligt, waardoor het re-
novatieproduct relatief duur is. Veel werk-
zaamheden zijn bouwplaatsgebonden, het-
geen in de regel een lange procesduur vergt 
met dito langdurige leegstand. Zolang het 
renovatieproduct relatief duur is door teveel 
ambachtelijke techniek, kan eigenlijk (nog) 
niet van een echte industriële componenten-
vervanging worden gesproken.   
 
Wat zijn de voordelen van vervangende 
nieuwbouw ten opzichte van de hogere in-
greepniveaus (3 en 4)?   
 
Op de eerste plaats is een voordeel van ver-
vangende nieuwbouw dat met een schone lei 
ontworpen en gebouwd kan worden, volgens 
de laatste inzichten op woon- en bouwtech-
nisch gebied. De kans op courantheid van het 
eindproduct is daarmee maximaal.  Een corpo-
ratie kan een woningcomplex wel transforme-
ren door dat complex op-  of  af te toppen, uit 
te plinten, uit te buiken of welke ingreep dan 
ook te verzinnen, de kans is groot dat diezelf-
de flat toch een incourant type blijft dat in een 
krimpende markt grote kans maakt op toe-
komstige huurderving. Het wordt dan al vlug 
geknutsel aan een incourant type; een uitge-
stelde vervanging feitelijk die per saldo in de 
toekomst meer materiaalverspilling genereert. 
De volksmond zegt dan dat er ‘goed geld naar 
kwaad geld wordt  gegooid’. Patronen lijken 
zich te herhalen bij een vergelijking met de 
stadsvernieuwing uit de jaren tachtig7 .  
 

                                                           
7
 Er valt veel te leren van de kostbare 

hoogniveau renovatie van de Rotterdamse stads-
vernieuwing (de droge inbouwmethode van het Q 
& Q team)  uit de jaren tachtig, die alleen zo popu-
lair was omdat de huur na renovatie lager uitviel 
dan die van nieuwbouw.  De investeringen lagen 
op nieuwbouwniveau, maar dankzij forse over-
heidssubsidies was die lagere huur mogelijk. Die 
tijden zijn lang vervlogen;  cadeautjes worden niet 
meer uitgedeeld door de politiek. 

Zowel vanwege belemmeringen die de be-
staande situatie opwerpt als de kostenintensi-
viteit van de bewerkingen zelf, is het niet mo-
gelijk tegen nieuwbouwkosten alle prestaties 
van die nieuwbouw te behalen.  Als men met 
renovatie al in staat is een energieprestatie 
(EPC) van 0,6 (label A++) te halen of te voldoen 
aan hedendaagse eisen van geluidwering, dan 
kunnen bijvoorbeeld andere zaken nog niet 
tippen aan het nieuwbouwniveau, zoals bij-
voorbeeld de ontsluiting, de sanitaire voorzie-
ningen of het woonoppervlak.    
 
Een voorbeeld ter verduidelijking: in de jaren 
zeventig was een lagere verdiepingshoogte 
toegestaan. Ca. 500.000 woningen hebben 
tengevolge van deze regelgeving een  verdie-
pingshoogte ≤  2,5m.  Van een vrije hoogte ≤ 
2,5m kan men geen 2,6m maken (het huidige 
nieuwbouwvereiste)  en een smalle woonbeuk 
kan niet zonder zware constructieve ingrepen 
worden verbreed.  De krappe afmetingen 
worden voor het behalen van energie- en ge-
luidprestaties  (voorzetwanden, dekvloeren, 
aanbrengen van leidingen, plenums, binnen-
gevelisolatie) nog verder beperkt.   
 
Met meer ontwerpvrijheid en de beschikbaar-
heid over de laatste stand der techniek (state 
of the art) is nieuwbouw beter in staat in te 
spelen op toekomstige trends om woningen 
toekomstgericht te maken.  Denk aan de trend 
van de vergrijzing (aanpasbaar bouwen, toe-
gankelijkheid), de afnemende huishoudens-
grootte en individualisering (hotelfunctie, 
thuiswerken, persoonlijke wensen), energie-
distributie (all electric woning), smart house 
technologie (domotica, ontkoppeling leiding-
systemen), gezondheid (materiaaltoepassing,  
binnenlucht) en last but not least milieu-, en 
energie-eisen (opwekking energie, oriëntatie8,  
ontkoppeling, recycling en kosteneffectieve 
vervanging van componenten). De kwaliteits-

                                                           
 

8
 Het belang van oriëntatie wordt ook in 

nieuwbouw nogal eens vergeten. De kosten kwali-
teit verhouding van zonnecellen wordt gestaag 
beter, mede door gezamenlijke inkoop van bewo-
ners.  Bij noordhellingen is kosteneffectieve plaat-
sing van zonnecellen evenwel onmogelijk.  Een 
voorbeeld is de Utrechtse wijk Leidsche Rijn waar 
op bewonersinitiatief een zonnescan is gemaakt 
van alle daken.   
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kloof tussen nieuwbouw en bestaande bouw 
is spreekwoordelijk. Zowel bouw- als woon-
technische prestaties zijn de afgelopen decen-
nia enorm geëvolueerd.   
 
Tabel 1 geeft een indicatie van de verbetering 
van private en publieke prestaties in de wo-
ningbouw gedurende 20 jaar Bouwbesluit. 
Zoals hierboven aangegeven kunnen - on-
danks deze ogenschijnlijk rationele overwe-
gingen - nostalgische, cultuurhistorische of 
overwegingen van duurzaamheid toch de 
doorslag geven voor de keuze van de ingreep-
niveaus 3 of 4.    
 
Wat duurzaamheid betreft (de milieulast door 
bouwactiviteiten en energiegebruik), wordt 
vaak automatisch verondersteld dat de ingre-
pen  1 t/m 4 in het voordeel zijn ten opzichte 
van ingreep 5.  Dat is een onjuiste opvatting 
bij beschouwing van de hele levensduur van 
een woning. De energiecomponent is nog 
steeds dominant ten opzichte van de materi-
aalcomponent, zo blijkt uit de milieulasten-
analyse van Hfdst. 5.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat betreft het thema nostalgie: kennelijk 
ontbreekt hier iets dat moderne architectuur 
en ruimtelijke ordening nog te weinig biedt: 
sfeer, karakter (uniciteit) en levendigheid. 9   
Opvallend aan de tijdgeest is ook de hang naar 
het museale, een teken dat de consument op 
zoek is naar uniciteit.  Zelfs de monotone mas-
sabouw van na WO II - in deze publicatie als 
'de zwakste schakel' benoemd - kan tot cultu-
reel erfgoed verklaard kan worden.   
 
Op die zwakste schakel wordt hieronder nader 
ingegaan.  

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 

9
  Het architectuurdebat wordt beheerst 

door een (schijnbare) gedwongen keuze tussen 
globalisering (associatie: footloose en plain) of 
retro (associatie: sfeer en diepte).  Kennelijk ont-
breekt in moderne architectuur het vermogen om 
sfeer te scheppen.  Vaak worden in binnenstedelijk 
gebied zelfs complete nieuwe woningen achter 
oude gevels gebouwd.  Een appèl naar de architec-
ten dus, voor een nieuwe wegen in de architec-
tuur!   

Woningtypes  
naar periodes 
 
E  =  eengezins 
M = meergezins 

Bouwtechnisch Woontechnisch Overaanbod 
Costruc-
tief 

Bouw 
fysisch 

Opp. Beuk-
maat 

Verd. 
hoogte 

Geen 
Lift 

Anoniem Eenzij-
dig 

E    vooroorlogs X X X X     

M   vooroorlogs X X X X  X   

E    1946-1966  X X X     

M  1946-1966 X X X X X X  X 

E     na 1966  X      X 

M   na 1966  X   X  X X 

Tabel 2  Motieven sloop.  Bron 'Bouwen met Tijd'  

Verbetering  
publieke prestaties 

Verbetering 
Private prestaties 

Akoestische prestaties:  25% Beukbreedte : 15% 

Energieprestatie: 100%   Woninggrootte: 40% 

Rendement installaties: 20% Voorzieningenniveau:  
Flexibiliteit, smart house,   
sanitair, keukens …  

 0,2m  extra hoogte  
deuren en verblijfsruimten  

Luiere trap: 40% verbetering 

Tabel 1  Ontwikkeling prestaties nieuwbouw 
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1.3    De zwakste schakel  
 
 
 

 

Bij ambities van vergaande energetische ver-
betering  komt de afweging van renovatie of 
transformatie versus vervangende nieuwbouw 
in beeld.  Met name  in krimp- (of verzadigde) 
markten is 'upgrading' van incourante types 
door renovatie of transformatie risicovol (zie 
Hfdst. 4, par. 4.4).  Dit type ingrepen biedt 
voor de zwakste markttypes weinig garantie 
op blijvende marktconformiteit.  Voor de ver-
huurder ligt bij deze relatief kostbare ingrepen 
de bange vraag voor of de hoge investeringen 
op termijn wel kunnen worden terugverdiend.   
 
Uit het recente verleden blijkt dat de incou-
rantheid van woningtypes bepalend is voor de  
zwaarte van een ingreep en niet zozeer de 
leeftijd van die woningen (zie tabel 2). In een 
verzadigde woningmarkt is de goedkope mas-
sawoningbouw al vlug de zwakste schakel.  In 
Nederland zijn deze woningen na WO II in de 
wederopbouwtijd gebouwd. In de  vroeg-
naoorlogse bouw (periode tot 1965) ging het 
bij de meergezinsbouw om portieketagewo-
ningen zonder lift.  Daarna kwamen de galerij-
flats op.  Het massale en uniforme karakter  
van deze woningcomplexen maakten de in-
bouw van liften mogelijk. De productie van 
zoveel woningen in korte tijd met weinig geld 
was een knappe prestatie voor die tijd.  De 
maatschappelijke depreciatie van deze wo-
ningcomplexen uit het recente verleden komt 
voort uit het kwaliteitsverschil dat de consu-
ment ervaart tussen de massale benadering 
van die tijd en een meer individuele of con-
sumentgerichte benadering van deze tijd.  Een 
pregnant aspect van dit type bouw is dat het 
door zijn schaal en extreme functiescheiding 

leegstand en verloederingsprocessen expo-
nentieel kan versnellen.   Zo werden de Bijl-
merflats, destijds juichend ontvangen als hét 
CIAM10 voorbeeld van licht, lucht en ruimte 
voor de nieuwe mens, al na dertig jaar ge-
sloopt. Deze woningen waren beslist niet klein 
te noemen of onderbedeeld qua voorzienin-
genniveau. Kennelijk heeft hier het dogma van 
massawoningbouw met ver doorgevoerde 
functiescheiding  zijn tol geëist en tot anoni-
miteit en sociale achteruitgang geleid.  Met de 
opkomst van de diensteneconomie en IT net-
werktechnologie is een starre scheiding van 
wonen, werken en recreëren überhaupt ach-
terhaald.  Denk aan het 'nieuwe werken' of de 
opkomst van webwinkels aan huis.       
 
Feitelijk ligt eenzelfde lot als dat van de Bijl-
merflats voor grote delen van de goedkope 
massawoningbouw in het verschiet, met name 
in krimpmarkten.  Tabel 2 uit ‘bouwen met 
tijd’ geeft een overzicht van de motieven voor 
sloop. Opvallend is de score onder anonimiteit 
en eenzijdigheid.  Op nog veel grotere schaal 
dan in Nederland, zijn deze woningen als indu-
strieel product in het naoorlogse communisti-
sche tijdperk in de Oostbloklanden en Rusland 
gebouwd, de zogeheten ‘Prefab panel slab 
blocks’ of de Duitse ‘Plattenbau’.   
 

 
Na 1950 zijn er 56 miljoen van deze flats in 
Europa gebouwd. Ca. 170 miljoen mensen 
wonen in Europa nog steeds in goedkope  en  
monotone blokken. Massawoningbouw past 
evenwel niet meer in de tijdgeest.  De markt  
tendeert steeds meer naar individualisme, een 
proces dat niet alleen in de bouw maar in tal 
van productsectoren plaatsvindt, waar sprake 
is van marktverzadiging. Al kort na de weder-

                                                           
 

10
 Congres Internationaux d'Architecture 

Moderne (1
e
 helft 20

e
 eeuw) drukte een stempel 

op de scheiding van wonen, werken en recreëren 
(de functionele stad).     

Figuur 5  Galerijbouw: monotonie en functiescheiding 

Figuur 6 Karl Marx 

http://www.google.nl/imgres?q=leegstand+plattenbau&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4PRFA_nlNL432NL433&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=sVAqzyvVJmeXLM:&imgrefurl=http://clennkustermans.wordpress.com/2008/11/08/chemnitz-het-kneusje/&docid=C569ATm643JtVM&itg=1&imgurl=http://clennkustermans.files.wordpress.com/2008/11/s5030230.jpg&w=1920&h=2560&ei=93oiT-uFFoLo-ga26IDWCA&zoom=1
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opbouwtijd bleken de Nederlanders liever 
naast elkaar dan boven elkaar te wonen, zoals 
dat trouwens ook voor WO II het geval was. 
 
 

Oost-Duitsland is een aansprekend voorbeeld 
van de dominerende positie van de werkgele-
genheid bij ingreepkeuzes in de woningmarkt. 
Na de Duitse hereniging trokken velen uit de 
Oost-Duitse Plattenbau op zoek naar werk in 
West-Duitsland, met als gevolg massale leeg-
stand en verloedering.  Geen maatregel hielp 
dit proces te keren. Zo is bijvoorbeeld in een 
stad als Leipzig tevergeefs geprobeerd dit 
immigratieproces te stoppen met renovatie.  
De blokken werden geïsoleerd en van stuc 
met een kleurtje voorzien, maar deze ingre-
pen vermochten het proces van wegtrekkende 
jongeren niet te stoppen.   
 
In Nederland is het allemaal niet zo heftig, 
maar de voortekenen van een steeds sterker 
wordende verzadigde markt door toenemen-
de vergrijzing en de trek van jongeren naar 
regio’s waar werk is, zijn er zeker.  Buiten de 
Randstad is het aantal 65-plussers reeds 30%.    
 
Echter, ook in de Randstad zelf zal binnen 
enkele decennia de bevolking gaan dalen.  Het 
door consumenten ervaren kwaliteitstekort 
van bestaande woningen wordt niet alleen 

door de prestaties van de nieuwbouw maar 
ook door omgevingsfactoren gestuurd. Zo 
heeft de massawoningbouw na WO II een 
dubbel nadeel: niet alleen zijn de woningcom-
plexen bouw- en woontechnisch incourant, ze 
liggen daarnaast vaak  in monofunctionele 
buitencentrumgebieden. De verdichting door 
stapeling van deze complexen is niet doorver-
taald naar een stedelijke verdichting met een 
gevarieerd aanbod aan functies11  
 
Gestapelde bouw van welke aard dan ook, 
heeft in een centrumgebied meer kans op 
overleven dan in een monofunctionele  bui-
tenwijk of buitencentrumgebied.  De toege-
voegde waarde van stedelijkheid compenseert 
als het ware het verlies aan toegankelijkheid 
en ruimte. Ondanks woon- en bouwtechnische 
kwaliteitsgebreken kan een consument toch 
kiezen voor bestaande bouw, vanwege de 
stedelijke sfeer, de uniciteit van een histori-
sche bouwstijl, het voorzieningenniveau van 
de omgeving of bijvoorbeeld een gunstige  
woon-werk afstand. In het geval dat in een 
bestaand gebied een keuze moet worden ge-
maakt tussen vervangen of verbeteren, heeft 
die omgevingsfactor voor beide typen ingre-
pen een gelijke werking mits de architectuur 
acceptabel is. Een consument ervaart het 
woon- en bouwtechnische kwaliteitstekort 
van renovatie ten opzichte van nieuwbouw 
pas goed als projecten van beiderlei kunne in 
dezelfde omgeving zijn gelegen.        
   
1.4    Vervangingsgraad   
 
Zoals hierboven reeds betoogd, is de levens-
duur niet bepalend voor de courantheid van 
een woningtype, maar bij steeds ouder wor-
dend bezit gaan de onderhoudskosten bij ie-
dere huurwoning wel zwaar drukken op de 
exploitatieresultaten.  Dat is een eerste sein 
voor een corporatie om de woning te slopen,  

                                                           
 

11
 Als indicatoren voor de  vervalspiraal 

van wijken worden vaak werkeloosheid, immigra-
tie, en lage inkomens genoemd.  Toch behoeven 
deze indicatoren het proces van gentrification niet 
per se tegen te houden. Een belangrijke drijfveer 
voor dit proces is diversiteit. Een aansprekend 
voorbeeld hiervan zijn de Utrechtse wijken Lombok 
en Kanaleneiland.  Kanaleneiland is in het nadeel 
door zijn multifunctionele opbouw van wederop-
bouwflats.   

Figuur 7  De Duitse Plattenbau: opleuken of slopen?  

http://www.google.nl/imgres?q=leerstand+plattenbau&um=1&hl=nl&sa=X&rlz=1W1PRFA_nlNL432&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=d6EBnJXXuctbIM:&imgrefurl=http://www.morgenpost.de/berlin/stadtteilserie/article961505/Lichtenberg_ist_erst_auf_den_zweiten_Blick_schoen.html&docid=-3SaQCrSknLYlM&imgurl=http://www.morgenpost.de/multimedia/archive/00212/Lichtenberg_Fennpfu_212376b.jpg&w=468&h=312&ei=rn8iT4zmJo6e-wavst3lCA&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=leerstand+plattenbau&um=1&hl=nl&sa=X&rlz=1W1PRFA_nlNL432&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=PJc3ARx6t0ShqM:&imgrefurl=http://www.mdr.de/damals/plattenbauten_stadtumbau100_showImage-4_zc-1db9e3ac.html&docid=mgLZPMI95txm3M&imgurl=http://www.mdr.de/damals/plattenbauten_stadtumbau118_v-standardBig_zc-3ad1f7a1.jpg?version=21867&w=512&h=331&ei=rn8iT4zmJo6e-wavst3lCA&zoom=1
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te vervangen of te verkopen.  Bij huurwonin-
gen schakelt een exploitant een derde (pro-
fessionele) partij in voor het onderhoud.  Door 
een planmatige aanpak is het onderhoudsni-
veau van huurwoningen doorgaans beter dan 
van koopwoningen.   Op een gegeven moment 
kan het lonender zijn voor een verhuurder om 
de restwaarde van zijn huurwoningen contant 
te maken door verkoop (uitponden) dan om 
door te gaan met de exploitatie. Dat is het 
geval als de markt gunstig is en de baten en 
kosten niet meer met elkaar in balans zijn.  
Denk bijvoorbeeld aan het opdrogen van ba-
ten enerzijds door leegstand (huurderving) of 
huurverlaging (lage energielabels) en hogere 
kosten anderzijds door oplopend mutatie- of 
regulier onderhoud (doorgangshuis, techni-
sche veroudering).  Een corporatie investeert 
doorgaans meer in onderhoud dan een parti-
culier,  maar bij een particulier kunnen inci-
dentele investeringen weer hoger liggen. Zo 
kan een particulier veel vrije tijd steken in een 
verouderde woning in de hoop dat de markt 
hem hiervoor gaat belonen. Dat bewijst de 
populariteit van klusprogramma's op TV, die 
speculeren op dit consumentenverlangen naar 
waardecreatie.   
 
Gelet op het consumentenverlangen naar 
waardecreatie is uitponden voor een exploi-
tant een uitkomst om van incourant bezit af te 
komen. In de sociale sector speelt voor de 
verhuurder daarbij het dilemma van 'koopman 
of dominee' meer dan voor een commerciële 
verhuurorganisatie.  Immers, bij verkoop van 
incourant bezit aan haar (veelal) lage inko-
mensgroepen verhoogt een corporatie ook 
het risico op toekomstige schuldvorming. Met 
uitponden kunnen onrendabele toppen van 
nieuwe projecten worden weggefinancierd, 
maar veel bestaande huurcomplexen bezitten 
eenvoudigweg niet voldoende potentie (cou-
rantheid) in een verzadigde markt om te con-
curreren met de koopsector.  Het consumen-
tenverlangen naar waardecreatie draait dan 
uit op een fictie.  
 
Op massale verkoop van incourante woningen 
in crisistijd lijkt dus weinig kans, tenzij deze 
voor dumpprijzen van de hand worden ge-
daan.  Een dump op de markt kan ook leiden 
tot een scherpe prijsdaling van in de buurt 
gelegen koopwoningen. Überhaupt is zorgvul-

dig (maatschappelijk verantwoord) handelen 
in de sociale sector op zijn plaats, want incou-
rantheid met risico op waardedaling moet niet 
van een relatief sterke partij (de corporatie) 
naar een relatief zwakke partij worden over-
gedragen.  Hoe het ook zij, alleen door gehele 
of partiële vervanging kan de huurvoorraad 
worden verjongd.   Als het niet met uitponden 
lukt, zullen de partijen bij zichzelf te rade 
moeten gaan: hoe 'lean' moeten wij worden 
om te overleven? In de volgende hoofdstuk-
ken wordt een aanpak voor partiële tot gehele 
vervanging gepresenteerd waarbij speculatie-
ve opbrengsten en verliezen - naar analogie 
van Occam's scheermes - buiten beschouwing 
zijn gelaten.  Zie ook Hfdst. 4, par. 4.4. 
 
Welke vervangingsgraad hanteerden corpora-
ties tot nu toe?  Corporaties breidden de 
huurvoorraad tot nu toe jaarlijks uit met ca. 
30.000 woningen en verkochten er gemiddeld 
ca 10.000.  Het huidig aantal onttrekkingen 
aan de huurvoorraad bedraagt ca. 15.000 wo-
ningen (vervangingsgraad ca. 0,6%).  De trend 
is evenwel dat dit percentage gaat dalen. 
Momenteel is de gemiddelde leeftijd van de 
voorraad huurwoningen nog ca. 55  jaar. In 
een  huurmarkt met veel incourant bezit, is 
een gemiddelde levensduur van 75 jaar een 
conservatieve aanname.  De woningen zouden 
dan nog altijd 150 jaar mogen worden, terwijl 
de bouwfysische staat van de zwakste schakel 
slecht is.  Voor het geleidelijk wegwerken van 
de bubbel aan incourante woningen is een 
initiële vervangingsgraad van tenminste 1%  
aan te bevelen.  De courantheid van een wo-
ning is een eigenschap, die  grotendeels aan 
het casco is toe te schrijven. Naarmate wonin-
gen courant en ontkoppelbaar zijn kan volle-
dige vervanging transformeren naar partiële 
componentenvervanging (zie  Hfdst.2 ). 
 
Een geleidelijke overgang van een uitbrei-
dingsmarkt naar een vervangingsmarkt met 
een  vervangingsgraad van 1% is voor de Ne-
derlandse corporaties zeker geen 'mission 
impossible'.  In krimpmarkten gaat het dan 
voornamelijk om reducerende vervanging 
(passend op de krimpfactor) en in groeimark-
ten om expanderende vervanging (passend op 
de groeifactor).  Uitgaande van de huidige 
stichtingskosten voor nieuwbouw, zou een 
jaarlijkse vervangingsoperatie met een ver-
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vangingsgraad van 1% een investering vergen 
van meer dan 4 miljard per jaar.  Gelet op de 
afnemende vermogenspositie van de corpora-
ties en de noodzaak van Revolving Fund (RF) 
opbouw voor toekomstige vervanging en mo-
gelijk ook uitbreiding van de voorraad zullen 
ook de stichtingskosten voor nieuwbouw lager 
moeten.  Zie hiervoor Hfdst. 4, par. 4.6.7.   
 
Tot nu toe is de leegstand in krimpregio’s be-
perkt gebleven, maar de verwachting is dat dit 
stilte voor de storm is en dat de echte krimp 
door vergrijzing nog voor de deur staat.  Het 
spook van leegloop en oplopend exploitatie-
onderhoud hangt dan ook als een zwaard van 
Damocles boven krimpmarkten.   
 
In het extreme geval van niets doen en door-
exploiteren loopt de gemiddelde leeftijd van 
de voorraad na 100 jaar op tot 155 jaar. Daar 
komt bij dat de woningen van de zwakste 
schakel weinig leeftijdsspreiding kennen en 
het incourante karakter bijgevolg  zich steeds 
massaler en nadrukkelijker zal gaan manifes-
teren. Indien nooit vervanging en sloop of 
renovatie plaatsvindt, zal de huurvoorraad 
zowel bouw- als woontechnisch compleet 
verouderd raken.  De kans op  huurderving en 
hoog mutatieonderhoud is groot terwijl ook 
de huuropbrengst minimaal is.  Zie  Hfdst. 4, 
par. 4.4.     
 
Een hogere vervangingsgraad maakt verlaging 
van de stichtingskosten voor vervangende 
nieuwbouw mogelijk. Voor RF vorming in een 
zwak renderende huurdersmarkt die het moet 
hebben van de lange termijn en niet afhanke-
lijk wil zijn van uitponden, gaat het daarbij om 
een vervanging door robuuste woningtypes, 
die weinig onderhoud vragen, energetisch 
goed presteren en blijvend gewild zijn in de 
markt. Toekomstgerichtheid veronderstelt  
het vermogen om te anticiperen op verande-
ringen, waarbij de vervangbaarheid van com-
ponenten een grote rol speelt (partiële ver-
vanging en ontkoppeling, zie Hfdst.2, par. 2.3)  

 
1.5 Naar doorstroming en een 'lean' 
 aanpak van de vervangingsmarkt.    
 
Er liggen forse veranderingen in het verschiet:  
de Brusselse eis dat staatsteun alleen is toege-
staan voor de huisvesting van lagere inko-

mensgroepen, de koppeling van de huur aan 
de energieprestatie van de woning en de poli-
tieke druk om huurwoningen te verkopen. Van 
corporaties wordt een zakelijke houding ver-
wacht en focus op de kerntaak: het huisvesten 
van de lagere inkomensgroepen.  Echter, het 
huisvesten van louter de laagste inkomens-
groepen an sich is onder de huidige condities 
niet rendabel te krijgen.  Om dit toch mogelijk 
te maken worden hulpconstructies bedacht.   
 
Zo wordt In 'de bouw in actie' 12 ondermeer 
voorgesteld dat corporaties huurwoningen 
van scheefwoners bij mutaties verkopen aan 
beleggers voor verdere exploitatie door hen 
als huurwoningen in het geliberaliseerde ge-
bied. Omdat de koopmarkt zo slecht loopt, 
denken commerciële verhuurders en ontwik-
kelaars aan verbreding van het huursegment 
voor inkomens boven € 34.000,-- met  huren 
boven de toeslaggrens (€ 665,--  tot  €900,--).  
 
Een andere trend, die de bedrijfskosten ver-
laagt is een verminderde focus op specifieke  
probleemwijken (de 40 aandachtswijken). De 
politieke aandacht voor deze wijken kwam 
voort uit de angst voor een toenemende ver-
valspiraal in immigratiewijken, vergelijkbaar 
met de Franse banlieues.  Deze 40 wijken eis-
ten veel bestuurlijk overleg en flankerend 
beleid. De economische crisis heeft de aan-
dacht voor deze wijken sterk doen afnemen, 
omdat nu immers iedere bevolkingsgroep 
door bezuinigingen wordt geraakt.  Sociaal 
onderzoek wijst daarnaast op verschuiving van 
maatschappelijke segregatie. Deze blijkt 
steeds meer het gevolg van een verschil in 
opleidingsniveau en niet meer zozeer het ge-
volg van verzuiling (katholiek, protestant, 
moslim) of autochtoon dan wel allochtoon.  
De leefwerelden van deze buurten lijken over 
heel Nederland steeds meer uiteen te drijven: 
karikaturaal geschetst wordt in de ene buurt 
rondgehangen en gedeald en eisen de achter-
blijvers veiligheidsvoorzieningen, in de andere 
buurt overheerst de bakfiets en wordt het 
beeld steeds yuppiger.  
 
Zoals hierboven reeds gesignaleerd, zijn de 
nieuwbouwkosten fors (boven het inflatiepeil) 

                                                           
 

12
 Actieagenda bouwrapportage, bouw-

team mei 2012.  
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gestegen.  Dat heeft deels te maken met kwa-
liteitsverbetering van huurwoningen. Zo is het 
woningvolume in korte tijd gestegen van 
300m3 naar 400m3.  Dat is op zich een logische 
ontwikkeling. Grote woningen hebben statis-
tisch bezien meer kans op een lange levens-
duur, dus het meeste kans dat de aanvangsin-
vestering op den duur rendabel wordt.  Hier 
zit een paradox in. Immers de te vervangen 
(vaak kleine) woningen bevinden zich in het 
zwakste segment, de buurten met het laagste 
opleidingsniveau.  Voor deze mensen zijn de 
corporaties ooit opgericht. Diezelfde doel-
groep zit echter niet te wachten op forse 
huurverhogingen13. Hun wensen zijn niet zo-
zeer betrokken op meer volume en betere 
voorzieningen, maar op een (blijvend) lage 
huur en meer veiligheid.    
 
Corporaties hebben beide doelgroepen in hun 
woningvoorraad. Enerzijds het lager opgeleide 
volksdeel, anderzijds vele scheefwoners waar-
voor een sociale huurwoning niet is bedoeld.  
De corporaties zouden 75% van de sociale 
huurvoorraad aan hun huurders te koop moe-
ten aanbieden. Hier is belangstelling voor, 
maar het verkrijgen van een hypotheek is vaak 
een probleem, omdat de kandidaten niet aan 
de voorwaarden van de bank kunnen voldoen.   
 
Als uitponden niet of slechts gedeeltelijk lukt, 
kunnen corporaties ook een maatschappelijke 
rol spelen in het keren van een voortgaande 
segregatietrend en hun toewijzingsbeleid in-
richten op spreiding van inkomensgroepen.   
Zo is het toewijzen van vervangende nieuw-
bouw in aandachtwijken aan scheefwoners 
een mogelijkheid om tot een  betere allocatie 
inkomen - huur te komen. Met een dergelijk 
beleid wordt zowel doorstroming als spreiding 
gerealiseerd.  Uiteindelijk krijgt iedereen een 
betere woning (win - win) voor de juiste huur-
prijs en wordt sociale achteruitgang door gen-
trification tegengegaan.   
 
Om uit de neerwaartse spiraal te komen, moet 
de economie groeien, maar dat is in een ver-
zadigde markt alleen mogelijk als er toege-
voegde waarde (kosten - kwaliteit) voor de 

                                                           
 13 Overigens speelt eventuele toekenning 
van huurtoeslag hierbij ook een grote rol.  Zie par. 
4.4.1.  en Bijlage III.  

consument kan worden gecreëerd. Het be-
wustzijn dat de processen daarvoor 'lean' 
moeten zijn en partijen uit hun 'comfortzone' 
moeten stappen  begint te dagen.    De slogan 
is 'hervormen en vernieuwen'.  Bij RF vorming 
gaat het om de creatie van eigen vermogen 
waardoor het beroep op vreemd vermogen 
kan worden beperkt. Zo stegen de rentelasten 
van corporaties voor projecten van 3,4 miljard 
in 2008 naar 4,6 miljard in 2014 (SFV 2010).  
Het kan niet genoeg worden herhaald dat 
corporaties aandacht dienen te besteden aan 
de verlaging van de bedrijfslasten en de stich-
tingskosten voor nieuwbouw.  
 

 
Figuur 8  Industrieel  erfgoed    

Niet alleen bouwkosten en bedrijfslasten, 
maar ook de bijkomende plankosten zijn de 
laatste jaren alsmaar gestegen.  Die stijging 
kan worden toegerekend aan een over-
arrangement van overleggen en deskundigen, 
een dalende projectomvang en last but not 
least  een lange procesduur door juridisering. 
 
De indrukwekkende prestatie van de weder-
opbouw zou nooit tot stand zijn gekomen 
onder dergelijke condities.  Vaak is de tijd 
tussen initiatief en realisatie van een project 
meer dan vijf jaar met uitschieters naar zelfs 
twintig jaar14.  Dat is improductief aan twee 
kanten: aan de aanbiederszijde  wordt nauwe-
lijks nog wat verdiend terwijl aan de afne-
merszijde (de huurders) een product op de 
markt wordt gezet voor een doelgroep, die 
dat zelfstandig niet kan betalen. Het enige 
waarop de corporatie onder deze condities 

                                                           
 

14
  De uitschieters doen zich vooral voor bij 

projecten met cultureel erfgoed.  Het zijn feitelijk 
pogingen om projecten uniek te maken tegen ex-
treem hoge proceskosten, die niet transparant 
worden gemaakt.   
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nog mag hopen, is rentabiliteit van de woning 
in een verre en onbestemde toekomst.  Om 
dit wankele lichtpuntje in leven te houden 
wordt voortdurend getamboereerd op duur-
zaamheid.  
 
De bijkomende plankosten drukken zwaarder, 
naarmate de projectomvang kleiner is.  Feite-
lijk zou meer omzetvolume nodig zijn om alle 
stakeholders verantwoord uit de ruif van de 
woningbouw te laten eten, maar de trend laat 
juist een tegenovergestelde tendens zien van 
stilstand, kleinschaligheid en fragmentatie.  
Ter compensatie van het kostenvoordeel door 
schaalvergroting in de  wederopbouwperiode   
zou de huidige kleinschalige nieuwbouwpro-
ductie niet statisch (plaatsbepaald) maar dy-
namisch (tijdbepaald) moeten zijn.  Dat is mo-
gelijk met succesvolle woningconcepten, die 
langere tijd in staat zijn flexibel en kostenef-
fectief in te spelen op toekomstige marktbe-
hoeften. Dat is mogelijk met een 2e generatie 
industrieel bouwen en bevordering van door-
stroming:    
 
 Op de markt brengen van flexibele en  

toekomstgerichte concepten;    

 Flexibele Productie Automatisering (FPA) 
in combinatie met principes van Mass 
Customisation (MC): specifiek maken van 
concepten.   

 Korte vervangingstijd door prefabricage 
en ontkoppeling van componenten; 

 Ketenintegratie voor zowel productie, 
assemblage als recycling;   

 Bevorderen van doorstroming; 

 Last but not least: het lean maken van 
bedrijfsprocessen en RO procedures  

 
In een verzadigde markt is het bieden van 
individuele expressiemogelijkheden  van groot 
belang voor de toekomstbestendigheid van 
projecten. Dat geldt niet alleen voor de in-
bouw, maar ook voor het casco, de schil en de 
installatie van een woning. Naarmate deze 
componenten tot meer zelfexpressie in staat 
zijn  scoren zij hoger in de consumentenwaar-
dering 
 
Kortom: in een verzadigde markt zal sprake 
zijn van meer partiële of gehele vervanging, 
omdat de (in)courantheid van woningen de 
sturende marktfactor is.  Bedrijfsmatig is dat 

haalbaar als de goede keuzes worden gedaan 
met betrekking tot ingrepen en het lean ma-
ken van bedrijfslasten en stichtingskosten in 
combinatie met doorstroming (juiste allocatie 
scheefwoners).  Het product dat in de markt 
wordt gezet moet kunnen inspelen op veran-
derende marktbehoeften.  
 

Wat betreft de milieuaspecten is een hogere 
vervangingsgraad verantwoord als de indus-
trie inzet op ontkoppeling van componenten  
en recycling.  Naarmate de componenten van 
een woning beter ontkoppeld zijn, groeit  par-
tiële componentenvervanging ten koste van 
gehele vervanging.  
 
Deze ontkoppeling is beter doorgevoerd in de 
bestaande voorraad, naarmate de woning 
jonger is. Fouten als doorgestorte vloeren, 
galerijen en balkons komen daar niet meer 
voor. Veelal is reeds sprake van compleet ge-
fabriceerde dakelementen  en casco's die ont-
koppeld zijn van de woninginstallatie, een en 
ander als beschreven in Hfdst. 2 par. 2.4 t/m 
par. 2.7.  Met ontkoppeling wordt zowel de 
innovatie als de recycling van te vervangen 
componenten bediend.  
 
Ter ondersteuning van beslissingen over in-
grepen in de voorraad wordt in deze publica-
tie een beslissingsmodel voor een duurzame 
vervangingsmarkt gepresenteerd, gebaseerd 
op een kosten-batenanalyse (K-B analyse) in   
Hfdst. 4 en een lastenanalyse met betrekking 
tot milieuaspecten in Hfdst. 5.  Ter inleiding 
van dit model wordt eerst een beschouwing 
gegeven over de mutatiegevoeligheid van 
bouwdelen en de opbouw van   ingreepscena-
rio's in de sociale huursector.          

Figuur 9 Individuele variatie en functiemenging,        
brengt sfeer en levendigheid;   een oud principe 
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2 De mutatiegevoeligheid  
 van componenten  
   

 

 
 

2.1 Algemeen 
 
Een analyse, die zowel de invloed van de 
markt als slijtage- en erosie-invloeden als uit-
gangspunt neemt, leidt tot een beter inzicht in 
het behalen van doelstellingen van Revolving 
Fund (RF) en milieu.  Zo’n analyse focust op de 
kans dat een gebouw of een deel daarvan 
binnen een bepaalde periode muteert als ge-
volg van verandering door marktwensen of 
door slijtage vanwege gebruik of klimaatin-
vloeden (erosie).  Met ‘muteren’ wordt de 
'upgrading' of vervanging van een gebouw of 
een component daarvan bedoeld.   
 
In Hfdst 1, par. 1.2, is aangegeven dat de am-
bachtelijke factor het renovatieproduct duur 
maakt. De kosten van herstel zijn vaak dispro-
portioneel in verhouding tot de oorspronkelij-
ke investering. Dat fenomeen speelt in vele 
bedrijfstakken.  Denk aan oude schoenen, 
waar nieuwe hakken en zolen op moeten 
worden gezet.  De kosten daarvan bedragen 
ca 1/3 van de aanschafprijs.  Eénmaal repare-
ren van hakken en zolen valt nog te doen, 
maar bij de tweede maal twijfelt de consu-
ment of het niet verstandiger zou zijn om 
maar meteen  nieuwe schoenen te kopen. 
Veel consumenten doen überhaupt geen re-
paraties. Dit weggooigedrag van de consu-
ment kan schadelijk worden gevonden voor 
het milieu. Toch kan hem dit gedrag als ratio-
neel handelende economische actor niet kwa-
lijk worden genomen.   
 
 
 

 
 
Er is immers sprake van disproportionaliteit en 
een gebrek aan betaalbare recycling. Dat ge-
brek komt mede voort uit het ontbreken van 
een robuuste marktregie, die bedrijven tot 
harmonisatie dwingt. Iedereen kent wel het 
fenomeen van de vele adaptertypes voor mo-
biele telefoons. Het is thuis vaak een kerkhof 
aan overbodige componenten van de consu-
mentenelektronica.  Het is te zien als nodeloze 
en vervuilende productie, die het gevolg is van 
marktprotectie en geen enkele  toegevoegde 
waarde biedt  voor de consument15.   
 
Voor de bouw als ambachtelijke bedrijfstak bij 
uitstek, waarin vele partijen het eindproduct 
tot stand brengen, geldt in het bijzonder dat  
herstelwerkzaamheden tot relatief hoge kos-
ten voor de consument leiden.  Het herstel 
van een gemetselde schoorsteen vraagt bij-
voorbeeld een zorgvuldige aansluiting van 
loodloketten op metselwerk en pannen, een 
nieuwe schoorsteenplaat, nieuwe doorvoer-
leidingen met kap en zorgvuldige aanheling 
van het buitenmetselwerk op het binnenwerk.  
Zo’n klus vergt traditioneel vakmanschap en 
bedraagt al vlug meer dan €2000,--  en dan 
nog is het risico op bijkomende faalkosten 
hoog.    
  
Industrieel vervaardigde componenten met 
flexibele aansluiting of interfaces kunnen hier 
verbetering in brengen.  Een prefab schoor-

                                                           
 

15
  In Eurozone speelt de Europese Com-

missie de rol van marktmeester. Zo wordt gewerkt 
(middels regelgeving) aan een geharmoniseerde 
aansluiting voor adapters in de Eurozone.    

Figuur 10    Ontkoppelbare componenten 

http://www.google.nl/imgres?q=vbi+casco&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1PRFA_nlNL432&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=RLpicz8sGmoCjM:&imgrefurl=http://archidat.nl/nieuws/leveranciers-aan-het-woord/vbi-lagere-faalkosten-door-innovatieve-cascosystemen.aspx?altTemplate=Nieuwsarchief-Item&docid=6zte7hzneHDQQM&imgurl=http://www.bouwkosten-online.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_59/vbi_2.gif&w=338&h=185&ei=87UAT-K7MoWUOumg_ZYM&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=prefab+dakkapel&um=1&hl=nl&rlz=1W1PRFA_nlNL432&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=DLoGaK9P_z9boM:&imgrefurl=http://www.janssen-prefabbouw.nl/prefab-producten/dakkapel.html&docid=d43KrZr7iU-vlM&imgurl=http://www.janssen-prefabbouw.nl/wp-content/uploads/2011/11/Prefab-dakkapel.jpg&w=340&h=275&ei=rbYAT6S6NtGdOreXzLMB&zoom=1
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steenkap met flexibele aansluiting op pannen 
is bijvoorbeeld snel en goedkoop vervang-
baar.16   
 
Eenzelfde redenering gaat op voor de inbouw 
en de installatie: wie zijn vaatwasser wil ver-
vangen moet niet genoodzaakt zijn tot de 
vervanging van zijn complete keuken.  Betaal-
bare renovatie in een vervangingsmarkt zal 
moeten uitgaan van snel te vervangen en te 
recyclen onderdelen17. Dit proces van steeds 
meer prefab en ontkoppelbare componenten 
in de bouw is al decennialang een trend.  In 
nieuwe woningen bevinden zich tal van min of 
meer van elkaar onafhankelijke prefab bouw-
delen. In oude woningen is herstel nog kost-
baar omdat de gebouwdelen onverbrekelijk 
met elkaar zijn verbonden.   
 
Hieronder volgt eerst een beschouwing op 
hoofdlijnen over de kwaliteit van de woning-
voorraad. Daarna wordt voor de te onder-
scheiden bouwdelen van een woning afzon-
derlijk bezien welke factoren zodanige invloed 
hebben op de kwaliteit dat zij tot mutaties 
leiden.    

 

                                                           
 

16
  Vaak ontbreekt het aan nog aan esthe-

tisch  acceptabele producten,  zie ook voetnoot 9. 
 

17
 Kosteneffectieve vervanging van com-

ponenten is vergelijkbaar met ingreep niveau 1
+
 , 

zie ook Hfdst. 3, par. 3.1 

2.2  De kwaliteit van de huurvoorraad.  
 
De bouw- en woontechnische eisen die de 
overheid stelt aan woningen, zijn steeds de 
mijlpalen in de kwaliteit van de Nederlandse 
woningvoorraad.  De meer dan honderd jaar 
oude Woningwet vormde de basis voor mini-
male eisen aan de huisvesting van de arbei-
dersklasse.  Al tijdens het interbellum werd 
rationalisatie van de woningbouwproductie 
door de overheid bevorderd.  Dat kreeg zijn 
vervolg tijdens de wederopbouw na WO II.  De 
overheid begint minimum kwaliteiteisen aan 
gesubsidieerde bouw te stellen.  Zo stelde de 
voorschriften en wenken (V&W 1946) voor 
het eerst eisen aan de begrenzing van afme-
tingen en vertrekken. Het maximum volume 
werd op 260m3 gesteld. De woningen uit de 
eerste wederopbouwperiode zijn klein met 
een gemiddelde oppervlakte van 50m2. De 
overheid stelde daarnaast eisen aan de aan-
wezigheid van een aanrecht, een tappunt, een 
aansluiting op de riolering, een aansluitpunt 
voor een warmwatertoestel en een waskamer 
(toilet, lavet).  Ca 1 miljoen sociale huurwo-
ningen zijn voor deze tijd gebouwd.   
 
Deze strategie van kostprijsbeheersing (kleine 
woningen) heeft voor een groot deel van de 
sociale huursector geleid tot een te krappe  
woonoppervlakte, gemeten naar hedendaagse 
woonwensen. Uit woontechnisch onderzoek 
blijkt dat in de huidige markt een oppervlak 
van 70-80m2 de ondergrens is.  Naast het 
woonoppervlak zijn ook de afmetingen van de 
afzonderlijke vertrekken te klein.  Zo bijvoor-
beeld te kleine woonkamers (20m2) en bad-
kamers (2m2).  Tabel 3 geeft een overzicht van 
één- en meergezinswoningen in achtereenvol-
gende perioden.  Hierbij valt het hoge percen-
tage galerij- en portiekwoningen in de sociale 
huursector op.  Een onderscheid is te maken 
tussen de vroeg na-oorlogse bouw (de periode 
van 1946 - 1967) en de periode daarna tot 
1975.  
 
Tot aan de periode van V&W 1965 zijn ca. 
80.000 galerijwoningen en 220.000 portiek-
woningen gebouwd.  Deze woningen zijn klein, 
gehorig en niet toegankelijk met een lift (4 a 5 
bouwlagen, al dan niet op een half verdiept 
souterrain).   De bouwmethode is traditioneel 
(stapelbouw). De vloeren van na WO II zijn 

Woningtype Tijdvak % 
tot 

% cat Aantal  

Eengezins 
Rijenwoning 

< 46 1,5 9,5 108.000 

46-65 6 12 441.000 

66-76 3,5 10,5 260.000 

76-80 1,5 3,7 103.500 

80-88 3,4 8,7 243.000 

Meergezins  
(Galerij) 

< 66 1 65 (!)   81.250 

66-88 2,5 75 (!) 180.000 

Meergezins 
(Portiek) 

< 66 3 45  220.500 

66-88 2 75(!) 131.250 

Boven- bene-
denwoning 

< 66 1 35   80.500 

Meergezins 
Overig 

66-88 1,5 45    97.500 

Opm. :  de percentages zijn afgerond   
% tot. = aandeel sociale huur t.o.v. NL voorraad 
% cat. = aandeel sociale huur t.o.v. totaal in dezelfde 

categorie 
Tabel 3 Een- en meergezinswoningen per tijdvak 
Bron Novem   
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steenachtig, bijvoorbeeld betonbalkjes met 
holle elementen of in het werk gestorte be-
tonvloeren.  Voor de woningscheidende wan-
den werden lichtbetonnen blokken gebruikt.. 
De gevels zijn veelal nog spouwmuurloos uit-
gevoerd (steens met klamp), de kozijnen zijn 
van vurenhout.  Binnenseparaties werden in 
drijfsteen uitgevoerd. De inbouw bevat daar-
naast vaste kasten die ook als afscheiding van 
kamers dienen. De badkamer bevatte niet 
meer dan een lavet met wastafel, vaak nog 
met loden leidingen. Ook asbest komt voor.  
De toepassing van asbest in bijvoorbeeld dor-
pels en vensterbanken, vloerbedekking, stand-
leidingen voor de riolering, bij CV ketels e.d., 
werd nog niet gezien als een gevaar voor de 
volksgezondheid.  De ventilatie werd  als  na-
tuurlijke ventilatie uitgevoerd via shuntkana-
len, evenals de afvoer voor de lokale verwar-
mingsbron met  gashaarden.  
 
Hogere eisen aan de afmeting van vertrekken 
(de verblijfsruimten) vindt men in V&W 1965.  
Ter beperking van de bouwkosten werd ver-
dere industrialisatie met prefabricage en ty-
pebeperking bepleit (Nota Bogaers 1963).  De 
systeembouw (gietbouw en zware montage-
bouw) kwam op met  galerijwoningen of por-
tiewoningen met lift. Deze wooncomplexen 
ogen monotoner en massaler dan de vroeg-
naoorlogse portiekwoningen (meer bouwla-
gen om de lift rendabel te maken en  - in geval 
van galerijwoningen- geen verticale maar ho-
rizontale geleding van het bouwblok). De ver-
warmingssystemen zijn vaak collectief evenals 
de ventilatie (collectieve bovendakse afzui-
ging).  
 
Het woonoppervlak neemt geleidelijk aan toe 
door economische groei  vanaf de jaren zestig: 
van 57m2 naar 69m2. Ook de oppervlakte van 
woonkamer en keuken stijgen van resp. 20m2 
en 7m2 naar 26m2 en 8,6m2.  De bouwtechni-
sche eisen zijn tot 1992 vastgelegd in de ge-
meentelijke bouwverordeningen. In deze ver-
ordeningen zien we een geleidelijke aanscher-
ping van de eisen op gebied van warmte- en 
geluidisolatie.   
 
In de jaren tachtig neemt de overheid afstand 
van de gesubsidieerde bouw. In de jaren ne-
gentig krijgt dit concreet gestalte met de bru-
teringsoperatie. Ook worden de bouwtechni-

sche eisen in de gemeentelijke bouwverorde-
ningen vervangen door één besluit, het Bouw-
besluit. Vanaf deze tijd is de aandacht sterk 
gericht op de bouwtechnische eisen. Een 
'boost' krijgen technische eisen op gebied van  
thermische isolatie (later energieprestatie), 
geluidisolatie, binnenklimaat en brandveilig-
heid.  Een volgend technisch terrein is de mili-
euprestatie van gebouwen. Wat betreft de 
woontechnische eisen worden gedetailleerde 
bepalingen over de grootte van vertrekken 
losgelaten. Het uitgangspunt is vrije indeel-
baarheid en marktwerking.  Dat geldt overi-
gens niet voor de aspecten 'toegankelijkheid' 
en 'sociale veiligheid'. Naast royalere trappen 
zijn de afmetingen van toe- en doorgangen in 
nieuwbouw verruimd.  
 
De corporaties volgen al deze ontwikkelingen 
voor bestaande huurwoningen op afstand.  
Wat betreft de woontechnische eisen heeft de 
verbetering van de toegankelijkheid prioriteit.  
Het huurdersbestand van corporaties is flink 
vergrijsd.  Vele corporaties hebben een deel 
van begane grond woningen moeten aanpas-
sen op  rolstoeltoegankelijkheid.  Het generiek 
verbeteren van de toegankelijkheid in meer-
gezinswoningen is een kostbaar probleem.  
Slechts ca 40% van de meergezinswoningen is 
ontsloten door een lift.  Indien wordt besloten 
tot ingreepniveau 4 (transformatie) worden 
portieketagewoningen vaak herverkaveld, 
waarbij bijvoorbeeld een halve beuk wordt 
opgeofferd voor een lift (zie Bijlage II, docu-
mentatie). Als daar ruimte voor is, kunnen 
liftunits ook aan de voorzijde van de woning-
blokken worden geplaatst. Een portiekunit 
ontsluit meestal 7 tot 8 woningen. De onder-
ste woninglaag is doorgaans  op een half ver-
diept souterrain gebouwd. Het plaatsen van 
liften bij ieder portiek leidt tot disproportione-
le kosten (naast liftkosten ook  woningver-
dunning).  Het gevolg is dat liften slechts in 
een beperkt aantal portieken kunnen worden 
toegepast of bypass constructies moeten 
worden bedacht zoals een galerij, aangesloten 
op de lift die toegang geeft tot alle woningen 
van een portiekblok op de tweede laag.   
 
Wat betreft het aspect ‘sociale veiligheid’  zijn 
in het Bouwbesluit voor de nieuwbouw in-
braakwerendheidseisen gesteld.  Het gaat dan 
om de inbraakwerendheid van deuren en ra-
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men die voor inbrekers gemakkelijk toeganke-
lijk zijn. Voor bestaande bouw stelt het Bouw-
besluit geen eisen van inbraakwerendheid. 
Toch hebben huurders in de sociale huurwo-
ningen grote behoefte aan veiligheidsvoorzie-
ningen, met name bij de oudere meergezins-
woningen. Het gaat dan om afsluitbare portie-
ken, trappenhuizen en  souterrains, elektri-
sche deurontgrendeling en een intercomin-
stallatie.  Corporaties hebben hierin  – voor 
zover mogelijk – reeds voorzien. Daarnaast 
kan gebruik worden gemaakt van het private 
Politiekeur Veilig Wonen (PKV), dat meer ge-
richt is op algehele buurtveiligheid.   
  
Wat betreft de bouwtechnische eisen is de 
gehorigheid van flats een groot probleem; een 
blijvende bron van ergernis met vele burenru-
zies tot gevolg.  Dat probleem kunnen corpo-
raties alleen oplossen met forse ingrepen (ni-
veau 3 of 4), waarbij de huurder tijdelijk ge-
herhuisvest moet worden.   
 
De huidige nieuwbouweisen voor de energie-
prestatie van woningen en woongebouwen 
zijn betrokken op zowel de thermische schil 
als de woninginstallatie. Deze eisen zijn sinds 
1995 voortdurend aangescherpt.  Het ultieme 
doel is energieneutrale woningen voor  
nieuwbouwwoningen in 2020.  Voor de be-
staande bouw wordt gedacht aan 2050. Dat 
laatste lijkt evenwel pas haalbaar als in be-
staande rechten wordt getreden of indien de 
energielasten disproportioneel zouden stijgen.      
 
De nieuwbouweisen staan in schril contrast  
met de energetische prestaties van de be-
staande voorraad. Hierboven is reeds gesigna-
leerd dat de woningschil van de woningen uit 
de wederopbouwtijd niet of nauwelijks werd 
geïsoleerd. Corporaties volgen de aange-
scherpte eisen voor nieuwbouw op afstand 
met bijvoorbeeld vervanging van bestaande 
kozijnen door kunststof kozijnen met dubbel 
glas en de isolatie van daken en begane grond 
vloeren (zie ook onder Hfdst.2, par.2.5).  De 
verwarming van woningen was vroeger over-
wegend lokaal. Na de kolenkachel kwam de 
gashaard en vervolgens de centrale verwar-
ming.  Die kan individueel of als blokverwar-
ming zijn toegepast. In 1995 had 65% van de 
sociale woningbouw centrale verwarming.  

Inmiddels zijn of worden de meeste conventi-
onele CV-ketels vervangen door HR-ketels.   
 
Bij veel flats is de oude blokverwarming ver-
vangen door individuele installaties, vaak 
vanwege verhitte discussies tussen huurders 
over de onderlinge verdeling van stookkosten. 
Zelfs het plaatsen van calorimeters hielp niet.  
Vanuit zowel milieuoptiek als economie is dat 
een stap achteruit, omdat er nu eenmaal meer 
materiaal en onderhoud mee gepaard gaat.  
Bij nieuwe appartementencomplexen is de 
onderlinge verdeling van energiekosten een 
achterhaalde discussie aan het worden door 
de hoge isolatiewaarden van de thermische 
schil.   
 
 

2.3 Ontkoppeling, op weg naar een 
 toekomstgerichte en dynamische 
 vervangingsmarkt 
 
In Hfdst. 1 is opgemerkt dat de economie en 
het milieu gebaat zijn bij vervangbare en recy-
clebare componenten. Dat geldt voor zowel 
renovatie als nieuwbouw. Over welke compo-
nenten gaat het?   
 
Al in de jaren tachtig werd onderscheid ge-
maakt in twee domeinen: drager (casco) en  
inbouw (Habraken).  Dit onderscheid is in de 
loop van de tijd geëvolueerd naar meerdere 
bouwdelen, ook wel componenten genoemd. 
Deze componenten hebben een onderling 
verschillende levensduur. Ze behoeven theo-
retisch dan ook niet gelijktijdig te worden 
vervangen, maar vaak blijkt het technisch on-
doenlijk om sloop en vervanging tot de com-
ponent zelf te beperken. Denk bijvoorbeeld 
aan een gipswand met daarin uitgefreesde 
sleuven waarin leidingen zijn geplaatst. Met 
de techniek van ontkoppeling wordt de tijds-
onafhankelijke en snelle vervangbaarheid van 
componenten beoogd. Zodoende kunnen 
mutaties beperkt en lokaal worden gehouden: 
deze mogen immers niet leiden tot een dros-
te-effect van mutaties in andere bouwdelen.  
Doorgestorte vloerdelen zijn een voorbeeld 
van een vaste koppeling tussen casco en schil, 
die tot erosie van beide componenten leidt.  
 
De noodzaak tot ontkoppelbaarheid doet zich 
ook voor bij de woninginstallatie. Wie een 
installatiedeel wil vervangen moet niet ge-
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noodzaakt zijn tot kappen en breken in het 
casco. Indien de leidingen zijn ingestort is dat 
onvermijdelijk.  Eenzelfde redenering kan voor 
de inbouw worden gemaakt.  Zodoende kan 
voor ieder gebouw een hoofdindeling worden 
gemaakt van ontkoppelbare bouwdelen: cas-
co, schil, inbouw en installatie.  
 
Deze bouwdelen of hoofdcomponenten  kun-
nen op hun beurt worden onderverdeeld in 
ontkoppelbare subcomponenten (zie tabel 4). 
De voortgaande ontkoppeling van bouwdelen 
vraagt om een renovatie-industrie met ge-
harmoniseerde aansluitingen en interfaces 
voor  vervanging en recycling.   
 

 
De bouw kent vele indelingen voor technische 
specificaties, bestekken en begrotingen.  Was 
de ordening in het verleden sterk gericht op 
werksoorten, tegenwoordig is er een trend 
naar  elementachtige indelingen. Dat strookt 
met de groei van prefab componenten, die op 
de bouwplaats worden geassembleerd.  Deze 
ontwikkeling wordt mede  gestimuleerd door  
het (gezamenlijk) gebruik van CAD systemen. 
De bekendste indeling van elementen is de 
methode NL-SFB, die ook voor CAD systemen 
wordt toegepast (het Bouw Informatie Model 
of BIM). De NL-SFB methode verdeelt een 
gebouw naar bodemelementen, primaire 
bouwkundige elementen, openingen, afwer-
kingen, werktuigbouwkundige - en elektro-
technische voorzieningen en overige voorzie-
ningen. Deze elementen passen prima  in de 
hier voorgestelde indeling van hoofd- en sub-
componenten. De hierboven voorgestelde 
indeling naar hoofdcomponenten is te zien als 
een viertal verzamelingen van ontkoppelbare 
componenten voor de vervangingsindustrie, 
die elk voor zich hun karakteristieke mutatie-
factoren hebben.      
 
Moeten afwerkingen ook als een afzonderlijke 
subcomponent worden gezien?  De bouw kent 

ze in vele soorten en maten.  Het kan bijvoor-
beeld gaan om gevelbekledingen, gevelstuc, 
dakbedekking, dekvloeren, laminaten, pleis-
terlagen, tegels, etc.  Deze afwerklagen kun-
nen als subcomponent worden gezien.  Als het 
buitentoepassingen betreft, zijn deze bij de 
schil ondergebracht. Als het gaat om binnen-
toepassingen zijn zij bij de  inbouw onderge-
bracht.  
 

Afwerklagen worden veelal geplakt of onom-
keerbaar verankerd aan een achterliggende 
component. De toeleverende industrie kent 
voorbeelden van ontkoppeling voor afwerkla-
gen maar de aloude praktijk van plakken en 
smeren blijkt toch hardnekkig.  Zo zijn stucla-
gen verkleefd met de achterliggende bouw-
elementen en bij sloop niet of nauwelijks van 
elkaar te scheiden. Voorbeelden van niet 'ge-
plakte' subcomponenten zijn kliklaminaten en 
droogstapelsystemen (zie figuur 11). In de 
bouw wordt verkleving nogal eens toegepast 
als dekmantel voor slecht aansluitende ele-
menten, zoals isolatieschuim in situ.  Niet 
scheidbare samengestelde elementen worden 
ook wel hybriden genoemd. Afwerklagen heb-
ben een relatief hoge milieulast (zie Hfdst. 5).  
Naarmate wanden en vloeren vlakker zijn 
(prefabricage) en beter op elkaar aansluiten, is 
de afwerkbehoefte minder en latere vervan-
ging kosteneffectiever.   
 
Er bestaat veel literatuur over de geschatte 
levensduur van bouwdelen.  Het behoeft geen 
betoog dat veel afhangt van goed onderhoud, 
beheer en de invloed van klimatologische c.q. 
planologische actoren.  Naast de technische 
levensduur wordt in de literatuur onderscheid 
gemaakt tussen de sociale en esthetische le-

Hoofd- 
compo-
nenten 

Subcomponenten 

Casco Vloeren, wanden, kolommen, fundering  

Schil Daken, dakkapellen,  geveldelen, kozijnen   

Inbouw  Binnenseparaties, trappen, binnenpuien,  
kasten, attributen (keuken, bad)  

Installatie W&E leidingen, toestellen  

Tabel  4   Hoofd-  en subcomponenten 
Figuur 11  droogstapelsysteem baksteen 
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vensduur (vergelijkbaar met het begrip 'cou-
rantheid' in deze publicatie), de economische 
levensduur (de afschrijfperiode, zie Hfdst. 4) 
en de planologische levensduur (externe fac-
toren, de planologische druk van bijvoorbeeld 
veranderingen in de infrastructuur).    
 
Voor LCA analyses wordt bij de bepaling van 
de  referentielevensduur voor bouwproducten 
gebruik gemaakt van de technische levens-
duur, waarop een aantal beïnvloedingsfacto-
ren worden losgelaten (de factormethode, 
gebaseerd op ISO 15686).  Met het begrip 
technische levensduur wordt de duur bedoeld, 
waarin de aanvankelijke productprestaties 
niet significant afnemen.   Deze factoren be-
treffen producteigenschappen (vormvastheid, 
verkleuring, resistentie tegen chemische agen-
tia, mechanische degradatie) en externe facto-
ren als binnen- of buitenklimaat en het ge-
bruik.  Er zijn geen objectieve meetmethoden 
voorhanden, zodat deze methode voorname-
lijk is gebaseerd op inschatting door 'gezag-
hebbende' deskundigen.       
 
Beschouwen we nu op hoofdlijnen de levens-
duur van bovengenoemde componenten:  
 
Casco: een van zijn schil ontkoppeld, steen-
achtig en goed gefundeerd casco heeft in be-
ginsel een onbepaalde levensduur. Alleen 
spontaan optredende externe factoren (zie 
Hfdst. 2, par. 2.4) kunnen zijn survival in de 
weg zitten.   
 
Schil: op de schil worden voortdurend destruc-
tieve krachten uitgeoefend (weer en wind).  
De steenachtige componenten (metselwerk, 
beton) hebben een lange referentielevens-
duur (> 100 jaar).  Veel hangt echter af van 
aansluitingen en klimaatinvloeden.  Hellende 
dakconstructies en isolatielagen hebben een 
levensduur van 75 jaar evenals (keramische) 
pannen.   De dakbedekking van platte daken is 
beduidend minder (30 jaar).     
   
Wat betreft gevelopeningen; deze hebben een 
kortere levensduur dan steenachtige compo-
nenten. Ontkoppelbaarheid van deze sub-
componenten is dan ook van groot belang.  Er 
is verschil in levensduur tussen degelijke ko-
zijnen (hardhout, metaal, kunststof: ca. 40-75 
jaar) en zachthouten kozijnen (ca 35 jaar).   
Dubbelglas heeft een levensduur van ca. 30 

jaar en deuren (vanouds ontkoppelbaar) heb-
ben een levensduur van ca. 20 jaar.  Bij andere 
subcomponenten van de schil varieert de le-
vensduur van 15 tot 40 jaar.  
 
Inbouw: bij deze component komen de de-
structieve krachten niet van het klimaat maar 
van de mens tengevolge van gebruik of sociale 
c.q. esthetische veroudering.  Zij hangen sterk 
af van de verhuismutatie (zie Hfdst. 2, par. 
2.6) en kunnen dan ook de technische levens-
duur sterk onderschrijden.  De kortste levens-
duur (< 15 jr) hebben keukens en badkamers.  
Vaak is een niet functionerend of kapot ge-
raakt klein onderdeel al een aanleiding voor 
de consument om de hele boel te gaan ver-
bouwen  (mits er voldoende budget is).       
 
Installatie: bij deze component speelt de eco-
nomische levensduur een rol.  CV-ketels kun-
nen om kosteneffectieve reden sneller wor-
den vervangen dan strikt nodig op grond van 
hun technische levensduur. Als reguliere af-
schrijfperiode voor toestellen wordt door-
gaans een korte termijn aangehouden (< 15 
jaar).  Voor leidingen geldt een middellange 
termijn.  
 
Hieronder wordt per hoofdcomponent voor 
de bestaande voorraad (ca. 55 jaar oud) en 
nieuwbouw bezien wat hun mutatiegevoelig-
heid is.  

 
2.4 Casco 
 
2.4.1 Algemeen 
Onder het casco worden in deze publicatie alle  
componenten begrepen met een draagfunc-
tie: fundering, vloeren, woningscheidende 
wanden en aanpalende constructies van de 
woning, zoals galerijen, consoles, kolommen, 
stabiliteitswanden, trappenhuizen en lift-
schachten. Een casco is als enige component 
van een woning niet vervangbaar zonder de 
overige componenten in zijn val mee te sleu-
ren. Het is immers de drager van alle overige 
componenten.  Als het casco wordt gesloopt, 
komt er   ook een einde aan de componenten 
voor schil, inbouw en installaties, die mogelijk 
nog een restlevensduur hadden in primair 
hergebruik.  Wie niet wil dat de restlevens-
duur van deze componenten voor primair 
hergebruik wordt vernietigd, moet zorgen 
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voor een courant, solide en ruim casco, dat op 
de goede plek staat en in staat is zich aan te 
passen aan toekomstige marktwensen (uit-
breidbaarheid en het mogelijk maken van vrije 
indeelbaarheid).   
 
Door externe oorzaken die zich willekeurig 
(maar niet frequent) kunnen voordoen, zoals 
omgevingsinvloeden (veranderende infra-
structuur, herbestemming) en calamiteiten 
(brand, aardbevingen, verzakkingen door gas-
winning, overstromingen, tornado's, gasexplo-
sies, aanrijdingen) e.d. kunnen casco's vernie-
tigd worden.  Het ex ante borgen tegen deze 
gebeurtenissen is enigszins mogelijk door ex-
tra stabiliteit (tweede draagweg), overmaat en 
flexibiliteit (herbestemming).  De extra inves-
tering moet daarbij worden afgewogen tegen 
de contant te maken kans dat die gebeurte-
nissen optreden.    
 
Een casco is - ondanks zijn volume - vaak niet 
duurder  dan een luxe keuken. Het casco 
vormt 25% -30% van de nieuwbouwkosten.  
Het is weliswaar het zwaarste onderdeel van 
een woning, maar de grondstoffen waaruit het 
is opgetrokken zijn doorgaans niet schaars en 
recyclebaar (downcycling) als puingranulaat 
en verharding onder wegen.  Er zijn tegen-
woordig ook voorbeelden van upcycling bij    
steenachtige granulaten.    
 
Een casco dat van de schil, inbouw en installa-
ties ontkoppeld is,  goed gefundeerd en voor-
zien van ankerloze woningscheidende wanden 
levert prima technische prestaties en onder-
vindt nauwelijks enige erosie-invloed. De  
prestatie van vrije indeelbaarheid (het aantal 
mogelijke indelingen) neemt exponentieel toe 
met vergroting van de beukmaat. Daarnaast is 
uitbreidbaarheid, die onafhankelijk van belen-
dende casco's tot stand kan worden gebracht, 
van belang.  Woontechnisch staan deze eigen-
schappen borg voor toekomstbestendigheid.  
Bovengenoemde externe gebeurtenissen bui-
ten beschouwing latend, kan een dergelijk 
casco in theorie vanuit bouw- en woontechni-
sche optiek eeuwig blijven voortbestaan.   
 
Zodra mutaties aan het casco plaatsvinden 
zoals funderingsherstel door paalrot, uitbrei-
ding, verbetering geluidisolatie e.d. (zie hier-
onder) zijn de kosten vaak hoger dan de oor-

spronkelijke cascokosten.  Deze mutaties zijn 
dan ook niet cyclisch van aard.    
 
 
 
2.4.2 Mutatiegevoeligheid door marktin-
 vloeden van nieuwe en bestaande 
 casco’s  
 
Hierboven is aangegeven dat woningtypes 
(dus ook casco’s) uit de wederopbouwtijd 
vaak incourant zijn. Echter, ook andere wo-
ningtypes lopen gevaar.  Zo zijn er zijn vele 
casco's die funderingsherstel behoeven of 
incourant zijn, zoals de vooroorlogse portiek-
woning.  Maar ook jongere casco's kunnen 
kwetsbaar zijn. In  de laagbouw zijn talrijke 
voorbeelden te geven waaruit achteraf blijkt 
dat Hollandse zuinigheid ‘penny wise, pound 
foolish’ economie kan zijn.  Denk aan de Ne-
derlandse Trabantjes, de rijenwoningen met 
een smalle beukmaat van 5,1m  en asymme-
trische kap, die als een strengpers over het 
blok loopt. 
 
Zowel voor bestaande bouw als voor nieuw-
bouw geldt in het algemeen dat casco’s voor 
gestapelde bouw kwetsbaarder zijn in de 
markt dan laagbouw.  Aandacht voor ontslui-
ting en voorzieningen, zoals voldoende bui-
tenruimte, berg- en parkeerruimte is dan ook 
van groot belang.    
 

 
Figuur 12 Het Nederlandse Trabantje, de rijtjeswoning 
met doorgezakte kap  

Gestapelde bouw is ongeschikt voor gezinnen 
met kinderen, maar kan wel aantrekkelijk zijn 
voor specifieke doelgroepen, met name in 
combinatie met of in de nabijheid van voor-
zieningen in stedelijke gebieden.  Door na te 
gaan hoe de markt zich in de regio ontwikkelt, 
kan het risico worden ingeschat of een type 
incourant wordt, dan wel in stand kan worden 
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gehouden zonder grote kans op huurderving 
of sociale achteruitgang.   
 
Mutaties in de oudere voorraad worden 
meestal gedreven door slechte woon- en 
bouwtechnische prestaties, die in de huidige 
tijd niet meer acceptabel zijn.   
 
Wat betreft de woontechnische prestaties 
gaat het om smalle beukmaten, slechte toe-
gankelijkheid, kleine woonoppervlakte en het 
ontbreken van veiligheidsvoorzieningen.  Ter 
verbetering van die prestaties vinden in de  
huursector mutaties aan het casco plaats (uit-
buiken, optoppen) naast samenvoegen van 
casco’s (transformatie), het creëren van bega-
ne grond woningen voor senioren en verbete-
ring van ontsluitingen, zoals het bijplaatsen 
van een lift.  In al deze gevallen worden al snel 
de aanvankelijke cascokosten  overschreden 
(zie ook  Hfdst. 3, par. 3.4).  
 
Wat betreft de bouwtechnische prestaties 
gaat het meestal om de verbetering van gelui-
disolatie (contact- en luchtgeluidisolatie), en 
brandveiligheid.  De geluidisolatie kan worden 
verbeterd door het plaatsen van buigslappe 
voorzetwanden en zwevende dekvloeren.  
Hiermee gaat wel netto woonvolume verlo-
ren. In een aantal gevallen is ook de brandwe-
rendheid van het casco onvoldoende.  Zo bij-
voorbeeld het gevaar van brandoverslag in 
woningen waar de woningscheidende wanden 
niet zijn doorgetrokken tot het dak.   De toe-
gankelijkheid van woningen via één portiek, 
waar bij het vluchten openstaande voordeu-
ren moeten worden gepasseerd is überhaupt 
een discussiepunt  in brandweerkringen.      
 
2.4.3 Mutatiegevoeligheid van nieuwe en  
 bestaande casco’s door slijtage   
 

Mutaties door slijtage vinden vooral in de 
oudere voorraad plaats, voornamelijk vanwe-
ge ontoereikende constructietechnieken en   
onvoldoende bouwkennis in het recente ver-

leden.  Voor WO I betreft dat met name de 
funderingtechniek, na WO II de ontoereikende   
bouwfysische kennis over betonconstructies 
en een slordige uitvoering.  
 
De casco’s van voor de eerste wereldoorlog 
(WO I) werden nog gefundeerd op houten 
palen of op staal.  Gevels en casco vormden 
een onverbrekelijk geheel. De woningschei-
dende wanden werden evenals de gevels als 
steensmetselwerk uitgevoerd. Vloeren waren 
van hout. Ca. 1.4 miljoen woningen zijn voor-
oorlogs. Vele oude casco’s zijn slecht gefun-
deerd in de Hollandse drassige bodem (veelal 
vooroorlogse woningen in de koopsector).  
Door het zakken van grondwater komt rot in 
houten palen vaak voor.  De schattingen lopen 
uiteen van 200.000 tot 400.000 woningen met 
dit soort problemen kampen (met name koop-
sector). Funderingsherstel is een kostbare 
zaak (gemiddeld €65.000,--) met ketengevolg: 
verzakkingen en scheuren in de gevel.  
 

Na WO I en WO II kwam de systeembouw op 
met nog onvoldoende kennis van bouwfysi-
sche detaillering. In de naoorlogse periode zijn 
ca 2,5 miljoen woningen gebouwd, waarvan 
770.000 voor 1968.  Bij veel van deze wonin-
gen zien we hoe dramatisch de slijtage van 
schil naar casco kan doordringen. Condens, 
vorstschade en betonrot komen zowel in 
huur- als koopwoningen voor bij vele naoor-
logse woningen, waar sprake is van doorge-
storte betonconstructies of onvoldoende aan-
dacht voor de detaillering (koudebruggen).   
Daarnaast komen rottende begane grond 
vloeren voor door natte kruipruimten.  
 
Betonrot kan ook ontstaan door gebruik van 
calciumchloride (betere verwerkbaarheid). 
Bekend zijn de Kwaaitaal begane grondsys-
teemvloeren in de jaren zeventig (ca. 100.000 
woningen).  Niet alleen door 'maandagproduc-
ties' maar ook in het dagelijks gebruik kan 
betonrot ontstaan in doorgestorte construc-

Figuur 13  Schade door falende fundering 

Figuur 14  Schade door betonrot 

http://www.google.nl/imgres?q=betonrot+galerijen&um=1&hl=nl&rlz=1W1PRFA_nlNL432&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=o_bHa6pd0f0ePM:&imgrefurl=http://partyflock.nl/topic/1116744:Galerijen_flat_Leeuwarden_ingestort.html&docid=KCyfpLxZStdABM&imgurl=http://img839.imageshack.us/img839/4199/g44py.jpg&w=640&h=480&ei=SrgAT99ZwZc69_nM8gU&zoom=1
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ties. Doorgestorte constructies zijn hoe dan 
ook, ongeschikt in het Nederlandse klimaat18.  
 
 
2.5 Schil 
 
2.5.1 Algemeen 
Qua nieuwbouwkosten liggen schil en casco 
op hetzelfde niveau.  De woningschil bestaat 
uit gevel en dak19. De subcomponenten zijn 
ondermeer dakramen, dakkapellen, dichte 
geveldelen en kozijnen.  Bij de woningen van 
voor WOI was het pannendak ongeïsoleerd en 
bestond de gevel uit massief (spouwloos) 
metselwerk en op de bouwplaats vervaardig-
de kozijnen.  Vanwege problemen met vocht-
doorslag werden gevels van woningen na die 
tijd  geleidelijk aan met een spouw uitgevoerd.  
Daarmee werd een eerste stap gezet in de 
ontkoppeling van  schil en casco.  Zoals hier-
boven betoogd, is deze ontkoppeling van 
groot belang om gevolgschade te voorkomen.     
 
De schil is het sterkst onderhevig aan erosie 
door klimaatinvloeden. Maar ook de markt 
heeft zijn werking op mutaties door opeenvol-
gende architectuurstijlen of individuele ex-
pressie van de consument.   Hieronder een 
korte uiteenzetting.  
 
2.5.2 Mutatiegevoeligheid van de schil 
 door marktinvloeden  

                                                           
 

18
 Zo is het gebruik van strooizout als  

boosdoener van betonrot in de galerijplaten van de 
Antillenflat te Leeuwarden aangewezen. De dieper 
liggende oorzaak is het natte en koude Nederland-
se klimaat.  In de zuidelijke lidstaten van de Euro-
zone  vormen deze constructies geen probleem.  
 

19
 Voor zover het gaat om dragende delen 

als bijvoorbeeld vloeren, zijn deze tot het casco 
gerekend.   

De gevel is een modegevoelig element bij 
winkels en kantoren (cyclische mutatie, zie 
Hfdst.3, par.3.4), maar bij woningen wordt de 
individuele expressie sterk onderdrukt door 
welstandstoezicht of angst voor waardeverlies 
bij de consument.  Uitbreidingen komen het 
meest voor aan de achterzijde, zoals aanbou-
wen en dakkapellen. Deze zijn grotendeels 
vergunningvrij. Dergelijke uitbreidingen heb-
ben een eenmalig karakter en komen vooral in 
de koopsector voor.   
 
Bij renovatie van huurwoningen wordt nogal 
eens een andere kleurstelling voor gevelele-
menten toegepast om als saai ervaren mono-
tone woningcomplexen een fris tintje te ge-
ven. Gevelcomponenten (ramen en panelen)  
worden door corporaties veelal vervangen om 
redenen van het beperken van onderhoud. 
Daarbij kan het uiterlijk een rol spelen. Denk 
aan de omstreden vervanging van metalen en 
houten kozijnen door onderhoudvrije kunst-
stof kozijnen. De platte kunststofprofielen 
worden als lelijk ervaren.  De kunststof kozijn-
industrie lost dit probleem op door nabootsing 
van houten kozijnprofielen.      
 
Metselwerk heeft een duurzaam en esthetisch 
marktimago. Metselwerk kan wel worden 
ontsierd door lekwater (slechte detaillering) of 
door uitbloei van zouten, kalk of gips.    
 
Mutaties in de oudere voorraad worden ook 
gedreven door slechte bouwtechnische pres-
taties, die in de huidige tijd niet meer accep-
tabel zijn.   Voor de schil is dat met name de 
verbetering van de thermische prestaties.  Dat 
houdt het isoleren van de dichte geveldelen, 
begane grondvloer en het dak in, alsmede het 
aanbrengen van dubbelglas.  Naarmate de 
schil meer wordt geïsoleerd- in combinatie 
met installatiemaatregelen- verandert het 
label van rood naar groen.  In Hfdst 4, par. 4.3 
is een overzicht gegeven van de verschillende 
energielabels, waarbij een relatie is gelegd 
met de energieprestatie die voor nieuwbouw 
wordt geëist.  Het energielabel gaat geleidelijk 
van een vrijwillig naar een (de facto) verplicht 
karakter. Veel woningcomplexen hebben in 
het verleden een groot onderhoudsbeurt ge-
had ter verbetering van de energetische pres-
tatie. De helft van het corporatiebezit zit 
energetisch in de middenmoot  (label C of D).  

Figuur 15  Gekleurde balkons 
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Slechts 2,4 % bezit het hoogste label A.  De 
lagere labels (E, F en G) omvatten ca. 30% van 
het corporatiebezit, dus ca. 700.000 wo-
ningen.   

 

Aanvankelijk was het voornemen om in 2014 
de huur te koppelen aan het energielabel. 
Deze koppeling is inmiddels losgelaten. De 
WOZ waarde is nu de leidende factor. Niette-
min is het gebruikelijk om investeringen voor 
energiebesparing door te berekenen in de 
huur. Omdat het nieuwe systeem van huur-
vaststelling nog onbekend is, is in deze publi-
catie het puntensysteem als leidraad voor 
huurverhoging genomen. In het WWS wo-
ningwaarderingsysteem worden sinds 2011 
punten toebedeeld, op grond waarvan huur-
verhoging mogelijk is.  Het zuinigste groene 
Label (A++) levert 44 punten (ca. € 200,--/mnd) 
op ten opzichte van het rode label G.  Bij ver-
vangende nieuwbouw is de vereiste energie-
prestatie (EPC = 0,6), vergelijkbaar met het 
beste energielabel voor bestaande bouw.  De 
focus in de nabije toekomst ligt voor nieuw-
bouw op energienulwoningen (2020).  Om dat 
doel te bereiken zal naast besparing ook ge-
bruik moeten worden gemaakt van energie-
opwekking, zoals bijvoorbeeld geïntegreerde 
zonneceldaken. Daarnaast zijn ook groene 
daken en gevels - als een soort symbool voor 
duurzaamheid - in opkomst.   Zie ook Hfdst. 4, 
par. 4.3   
 
Trend ontkoppeling schilcomponenten 
Een snelle vervanging van dak- en geveldelen 
heeft niet alleen betekenis voor energie+-
concepten (materiaalnulcomponenten),  maar 
ook voor de toepassing van toekomstige duur 

zame technieken, zoals bijvoorbeeld zelfhe-
lend beton of nanotechnologie voor materi-
aaleigen textuur- en kleurwisselingen. Wat 
betreft de ontkoppeling bij  daken,  wordt de 
scharnierkap steeds meer toegepast, die tradi-
tionele kapconstructies overbodig maakt.  Dat 
geldt ook voor gevels, zoals geprefabriceerde 
binnenspouwbladen of complete montagege-
vels.  De subcomponenten ramen, deuren en 
gevelpanelen vormden hier nog lange tijd een 
uitzondering op door de traditionele Neder-
landse wijze van kozijnen plaatsen. Het Neder-

Figuur 18  De scharnierkap 

Figuur 16  Renovatie met prefab dakelementen 

Figuur 17  Het montagekozijn 

Figuur 19  Aansluitingen van subcomponenten op een 
oud dak, vaak een rommeltje van traditionele en 
industriële componenten. 

http://www.google.nl/imgres?q=scharnierkap&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1T4PRFA_nlNL432NL433&biw=1680&bih=912&tbm=isch&tbnid=L3Lc4gRkcaWHUM:&imgrefurl=http://www.dakraammontage.com/site/informatie/fotogalerij.php&docid=sAisxMO7b56x6M&imgurl=http://www.dakraammontage.com/media/FancyBraxBox_gallery/main20.jpg&w=550&h=406&ei=AX4BT_HLGM6XOvayyY0F&zoom=1
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landse kozijn wordt om historische redenen in 
de ruwbouwfase geplaatst omdat het een 
dragende functie had (opvangen metselwerk). 
In omringende landen wordt het kozijn in de 
eindfase geplaatst op een stelkozijn. Daarmee 
wordt geknoei op de bouwplaats voorkomen 
(verven) en is latere duurzame vervanging 
mogelijk. In Nederland wordt het montageko-
zijn (ook voor hout) steeds meer toegepast.   
 
Deze (vervangbare) gevelcomponenten lenen 
zich voor innovatieve toepassingen, met name 
de transparante delen. Denk aan de snelle 
productontwikkeling van thermisch dubbel-
glas, al dan niet met screens, de geïntegreerde 
toepassing met zonnecellen (folies), nachtver-
duistering, of veelbelovende transparante 
zonneceltechnieken. Het kan niet genoeg 
worden benadrukt dat de ontkoppeling van 
schil en casco en verdere ontkoppeling van 
subcomponenten  voor zowel economie als 
milieu een must is.   
 
2.5.3 Mutatiegevoeligheid schil door  
 slijtage en technische veroudering 
 
De woningschil is het sterkst onderhevig aan 
slijtagekrachten door klimaatinvloeden. Door 
klimaatverandering lijken weersverschijnselen 
extremer te worden, zoals heftige buien, over-
stromingen, hitte en stormen.  Aan prestaties 
als waterdichtheid en stormvastheid van 
componenten  en hun aansluitingen worden 
dan ook steeds hogere eisen gesteld. Aan de 
schil moet relatief vaak herstel worden ge-
pleegd.  Bij platte daken is de levensduur van 
de dakbedekking betrekkelijk kort: ca. 15-20 
jaar. Keramische pannen kunnen daarentegen 
meer dan 150 jaar mee.  Pannen zijn evenwel 
kwetsbaar (mechanische beschadiging, losra-
ken door windaanval) en kunnen gaan lekken 
op aansluitingen als bijvoorbeeld de onderlig-
gende dakconstructie door ouderdom is door-
gebogen. De meeste problemen bij daken 
zitten bij dakdoorbrekingen en de aansluiting 
op het gevelmetselwerk. Dakrenovaties gaan 
vaak gepaard met verbetering van de thermi-
sche prestaties van het dak en de  plaatsing 
van dakramen en dakkapellen. De oplossingen 
zijn ambachtelijk of semi-industrieel, zoals  
bijvoorbeeld vooraf geïsoleerde dakplaten die 
op bestaande gordingen worden gelegd  (zie 
fig. 16).    

Wat betreft de gevel geldt qua levensduur 
hetzelfde voor de steenachtige delen als voor 
keramische pannen.  Ook bij de gevel komt de 
noodzaak van herstel voort uit de kwetsbaar-
heid van aansluitingen of door gevolgschade  
van andere bouwdelen (meestal fundering).  
Denk aan de verzakking van metselwerk, het 
ontbreken van dilataties of scheurvorming bij 
opleggingen. Ook kan het metselwerk van 
kopgevels verzakken door onvoldoende, door-
geroeste of naar de binnenzijde afwaterende 
spouwankers. De kwetsbare delen van de 
gevel zijn goten, puien en kozijnen.   Bestaan-
de woningen hebben relatief veel hout in hun 
gevel, dat regelmatig moet worden geschil-
derd (1x per 7 jaar).  Dat verschil in onder-
houdsvraag tussen bestaande woningen en 
nieuwbouw is meegenomen in de kosten ba-
ten analyse (Hfdst 4) maar niet in de milieu-
analyse (Hfdst 5).     
 
 
2.6 Inbouw 
 
2.6.1 Algemeen 
 

De inbouw vormt ca. 20 tot 30% van de 
nieuwbouwkosten. Onder de hoofdcompo-
nent ‘inbouw’ worden alle afwerkingen, bin-
nenseparaties, deuren, trappen, keuken, bad-
kamer e.d. begrepen.  Veroudering komt 
doorgaans niet door klimaatinvloeden (tenzij 
door ketengevolg, zoals lekkages) maar door 
slijtage als gevolg van gebruik tot stand.  De 
grootste drijfveer achter de mutaties van de 
inbouw zijn echter de marktwensen van de 
consument.  Daardoor is de inbouwindustrie 
als een cyclische vervangingsindustrie te zien, 
die meebeweegt op de golven van de econo-
mie (zie Hfdst 3, par. 3.4).    

Figuur 20 De moderne keuken met inbouwapparatuur 
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2.6.2 Mutatiegevoeligheid van nieuwe en 
 bestaande inbouw door marktinvloe-
 den of  slijtage 
 
De woonbehoeften van de consument veran-
deren voortdurend. Denk aan grotere badka-
mers, een luxe keuken, een werkkamer bij de 
woonkamer, of aanpasbare voorzieningen als 
gevolg van vergrijzing.  De mutatiegevoelig-
heid van de inbouw heeft een (min of meer) 
cyclisch karakter.  De mutaties van de inbouw 
lopen veelal parallel met de verhuisfrequentie 
(gemiddeld 15 jaar).  Delen van de inbouw 
worden doorgaans veranderd bij iedere wisse-
ling van eigenaar of huurder.  Het interieur is 
bij uitstek de drager van de persoonlijke iden-
titeit.   
 
De bedragen voor mutaties van de inbouw 
kunnen flink oplopen in de  koopsector, waar 
vaak met een aanvullende hypotheek (gemid-
deld ca. €30.000,--). de boel opnieuw wordt 
ingericht Dat soort bedragen benadert de 
aanvankelijke nieuwbouwkosten van de volle-
dige inbouw. De kosten voor verbouwen han-
gen overigens sterk af van de leeftijd van de 
woning.  In oude woningen moet vaak worden 
gehakt en gebroken.  In nieuwe woningen is 
het principe van vrije indeelbaarheid gemeen-
goed en kunnen verplaatsing van binnensepa-
raties, keukens e.d. met groter gemak tot 
stand worden gebracht.  
 
De vrije verplaatsbaarheid van inbouwele-
menten bevordert hun marktafzet. Een klas-
siek voorbeeld is de losse kledingkast versus 
de vaste inbouwkast.  Of bijvoorbeeld de mo-
dulaire opbouw van keukens, die partiële ver-
vanging van inbouwapparatuur en bouwkun-
dige keukenelementen mogelijk maakt. De 
badkamer is nog altijd het toppunt van am-
bachtelijkheid.  Toch zien we hier ook steeds 
meer de opkomst van sanitaire componenten 
die geen of zo min mogelijk afwerking nodig 
hebben.    
 
De verwevenheid van leidingen met het casco 
en de inbouw in bestaande woningen is groot. 
Door het instorten of frezen van leidingen in 
vloeren en binnenseparaties is de flexibiliteit 
beperkt.  Vaak zijn voor renovatie aanvullende 
opbouwleidingen nodig, die door de consu-

ment als uiterst lelijk worden ervaren (zie 
verder Hfdst.2,  par. 2.7).  
 

 
Figuur 21   De verwevenheid van leidingen met de 
inbouw 

Bij huurwoningen ligt de (partiële) mutatie-
graad van de inbouw op gemiddeld 13 jaar, 
maar deze blijkt te stijgen vanwege de crisis 
(in 2006 was het 11 jaar).   Het mutatieonder-
houd van de inbouw door corporaties ligt een 
stuk lager dan in de koopsector en kan varië-
ren van €2500,-- tot € 6000,--in krimpgebie-
den, waar voor het lokken van nieuwe huur-
ders meer aandacht wordt besteed aan keu-
ken, badkamer, sanitair en afwerking.   
 
Corporaties hebben relatief veel ouderen als 
huurders. Zoals hierboven geschetst is het 
huurdersbestand van corporaties sterk aan 
het vergrijzen.   Daarom vindt veel mutatieon-
derhoud  plaats in het licht van aanpasbaar-
heid; het rolstoelgankelijk maken van wonin-
gen en de  inrichting van sanitaire ruimten 
voor ouderen.    
 
  

2.7 Installatie 
 
2.7.1 Algemeen 
 
Onder de installatiecomponent worden alle W 
& E installaties verstaan.  De installatiekosten 
bedragen ca. 15 tot 20% van de nieuwbouw-
kosten.  Het gemiddelde gasverbruik in wo-
ningen bedraagt ca. 1600 m3 (gasprijs ca. 60 
eurocent/m3).  Bij de nieuwbouwwoningen ligt 
dat verbruik een stuk lager. Een energiepres-
tatie (EPC-waarde) van 0,6 (600 m3) of lager is  
in de nieuwbouw gebruikelijk. De EPC voor 
nieuwbouw wordt steeds verder aangescherpt 
met als ultieme doel energieneutrale bouw in 
2020.  Voor bestaande woningen ligt het am-
bitieniveau in 2050.  Door de voortdurende 
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aanscherping van de energieprestatie in de 
bouwregelgeving is het aandeel van de instal-
laties in de woning flink toegenomen.  Denk 
aan gebalanceerde ventilatie, vraaggestuurde 
ventilatie met CO2 meting, warmtepompen, 
drukregelende ventilatieroosters e.d. Het als-
maar verlagen van de warmtevraag door isola-
tie en kierdichting vraagt ook om beheersing 
van de hittelast in de zomerperiode door koe-
ling.  
 
De woning wordt daarmee steeds meer een 
soort machine, die regelmatig onderhoud 
behoeft ter voorkoming van gezondheids-
klachten20.  In tegenstelling tot het gasver-
bruik voor verwarming, warm water en koken 
stijgt het niet gebouwgebonden energiege-
bruik (huidig gemiddelde 3500 kWh).   In deze 
sector valt nog veel te besparen. Gezien de te 
verwachten stijging van de energieprijzen 
spelen toekomstige ontwikkelingen dan ook in 
op het zelf opwekken van energie.  De markt 
doet dat ondermeer door de ontwikkeling van 
warmtekrachtkoppeling (micro WKK of e ketel, 
zie figuur 25). Hiermee kan ca 20 % op de 
energielasten worden bespaard.    

 
 
Figuur 22  Een rommelige toevoeging van zonnepanelen 

Een andere ontwikkeling is het bijplaatsen van 
zonnepanelen, die door toenemende massa-
productie een steeds kortere terugverdientijd 
hebben (kosteneffectiviteit).  Dat gebeurt nu 
nog incidenteel en rommelig, vergelijkbaar 
met de plaatsing van dakantennes tegen 
schoorstenen voor TV ontvangst in de vijftiger 
jaren.  De verwachting is echter dat de indus-
trie dit esthetischer gaat oplossen met dakge-
integreerde panelen.  Zie ook Bijlage IV.2.2 

                                                           
 

20
  De bekendste klachtenstroom kwam uit 

de wijk Vathorst te Amersfoort over de gebalan-
ceerde ventilatie.  

voor een trendschets van de energiecompo-
nent.  
 
 2.7.2 Mutatiegevoeligheid van nieuwe en 
 bestaande installaties door de markt 
 
Bij W&E installatie kan onderscheid worden 
gemaakt tussen toestellen en leidingen.  Toe-
stellen van installaties zijn doorgaans eenvou-
dig vervangbaar.  Bij leidingen is dat minder 
het geval.   In Hfdst.2, par. 2.6 is geschetst dat 
installaties, inbouw en casco een grote verwe-
venheid vertonen en dat verdere ontkoppeling 
wenselijk is om tegemoet te komen aan de 
opeenvolgende mutaties van de inbouw die 
het meest cyclische karakter vertoont van de 
vier hoofdcomponenten. Iedere verhuizing 
betekent immers een nieuwe inrichting met 
dito consequenties voor de installatie.  Van-
wege die verwevenheid moet bij elke woning-
verbetering het nodige overhoop worden ge-
haald.    
 
De  drijfveer voor de vervanging van toestellen 
is niet zozeer hun mechanische slijtage maar 
veeleer de besparing op energielasten die  
door nieuwe toestellen mogelijk worden ge-
maakt.  De hogere prijs van een HR ketel is al 
in 4 jaar terugverdiend. Nu heeft ca. 80% van 
de woningen een HR ketel en mogelijk volgt 
straks de HRe ketel voor woningen die matig 
zijn geïsoleerd21. Toestellen als CV ketels wor-
den in cycli van 15 jaar vervangen. Leidingen 
hebben doorgaans een langere vervangingscy-
clus, bijvoorbeeld na dertig jaar. Vervanging 
vindt eerder plaats uit comfortoverwegingen 
dan uit technische noodzaak. Denk bijvoor-
beeld aan vloer- en wandverwarming in 
koopwoningen.  Hieronder een korte schets 
van enkele trends.  
 
Trends ontkoppeling installaties  
Toestellen worden steeds meer autonoom en 
plaatsonafhankelijk, hetgeen positief werkt op 
de marktafzet en hun economische recycle-
baarheid.  Dat kan worden gerealiseerd met 
autonome installaties 'on the spot', zoals bij-
voorbeeld vraaggestuurde ventilatie, geïnte-
greerd in een gevelelement, in plaats van een 
centraal mechanisch ventilatiesysteem of ge-

                                                           
 

21
  De installatiebranche biedt nog geen 

marktconforme prijs, zelfs niet met subsidie 
(€4000,--).  De subsidie is inmiddels afgeschaft .  
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balanceerde ventilatie, waarvoor een omvang-
rijk pijpencircus van aan- en afvoerkanalen 
nodig is.  In renovatieprojecten worden deze 
complexe systemen veelal met opbouwleidin-
gen uitgevoerd. Dat is goed voor hun traceer-
baarheid bij onderhoud en ontkoppelbaarheid 
bij vervanging.  Door de consument worden 
deze opbouwsystemen in het woninginterieur 
echter als uitermate lelijk ervaren; een aanslag 
op het wooncomfort.   
 
De trend van plaatsonafhankelijkheid en flexi-
biliteit is ook te zien bij de warmteopwekking. 
Zo hebben CV-ketels een gesloten verbran-
dingscircuit. Zij kunnen daarmee in beginsel 
(rekening houdend met overige gevelopenin-
gen) overal aan dak of gevel worden geplaatst, 
waar een uitmonding mogelijk is. Een ouder-
wetse haard heeft daarentegen een recht-
standig verlopende rookafvoer naar de nok 
nodig, die zeer bepalend is voor de woning-
plattegrond. Andere ontwikkelingen zijn ener-
giezuinige toiletten die voor reiniging niet 
afhankelijk zijn van drinkwater of zelfs zonder 
riolering kunnen.  
 
Installaties kunnen sterk de indelingsvrijheid 
beïnvloeden. Ontkoppeling van installaties, 
inbouw en casco verhoogt de marktafzet en 
daarmee de kans op consumentgerichte indu-
strialisatie met een gunstig klantorderontkop-
pelingspunt (OPP of KOOP)22 .   
 
Een algemene trend voor het bereiken van  
vrije indeelbaarheid is dat de woning voor het 
verticale transport van leidingen wordt uitge-
rust met één goed bereikbare verticale koker 
voor alle aan- en afvoerleidingen en dat de 
horizontale verdeling in een subcomponent 
(ook wel interface genoemd) van de vloer 
plaatsvindt.  Daarmee is de opspoorbaarheid 
en snelle vervangbaarheid van componenten 
bij defecten gediend.   

                                                           
 

22
  Het KOOP of OPP (Order Penetration 

Point) is het klantorderontkoppelingspunt dat 
aangeeft hoever stroomopwaarts in het productie-
proces specifieke klantwensen kunnen doordrin-
gen.     

 
Figuur 23  De ringleiding als horizontale verdeler van 
installaties.   

Met behulp van ringleidingen kan op iedere 
plaats van de plattegrond worden aangetakt.   
Dat geldt ook voor elektraleidingen.  Het klas-
sieke gemodificeerde centraaldozensysteem 
wordt vervangen door plintsystemen (een 
soort ringleiding) voor zowel elektra als data-
communicatie.  Dat wordt mede mogelijk ge-
maakt door montage in systeemwanden en 
plaatsruimte voor leidingplinten in de wanden 
van het casco. Daarmee wordt het ideaal van 
plug and play voor de consument steeds meer 
realiteit.   
 
Toch is er voor wandcontactdozen en licht-
punten nog steeds een vast leidingsysteem 
nodig, dat overigens wel steeds meer modu-
lair als loze leidingen in het casco wordt uitge-
voerd om de plaatsonafhankelijkheid te be-
vorderen.  
 
 
 

 
Figuur 24  Plintsystemen 

Een andere trend is de vermindering van 
materiaalinzet voor installaties, hetgeen de 
milieubelasting door de materiaalcomponent 
(zie Hfdst. 5) ten goede komt.  Met draadloze 
communicatie (sensoren) kan bijvoorbeeld  de 
inzet van materiaal worden beperkt zoals  
sensorgevoelige schakelaars zonder vaste 
leiding (ter voorkoming van zakleidingen).   
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Door de woning 'all electric' te maken kan 
verder worden bespaard op gasleidingen. 
Materiaalbesparing geldt ook voor warmte-
opwekking en distributie.  Door vermindering 
van de warmtevraag (thermische isolatie van 
de schil) kan het vermogen van opwektoestel-
len naar beneden.  Met vloerverwarming zijn 
bijvoorbeeld geen radiatoren nodig.      
 
Tenslotte worden toestellen en leidingen  
steeds meer (al dan niet draadloos) met elkaar 
verbonden door intelligente homebus syste-
men (domotica).  De homebus en intelligente 
meteropnamesystemen verdringen de klassie-
ke meterkast. Het Bouwbesluit stelt er geen 
eisen meer aan. Nog vrij recent was het de 
heilige graal van de nutsbedrijven met genor-
maliseerde afmetingen en een vaste positie - 
uit privacyoverwegingen - in de entree voor de 
meteropname door een derde partij.     
 
 
2.6.3 Mutatiegevoeligheid van nieuwe en 
 bestaande W&E systemen door  
 slijtage 
 
Door mechanisch beweegbare delen treedt bij 
toestellen van installaties sneller veroudering 
op dan bij een gemiddelde bouwcomponent.   
W&E installaties hebben daarnaast jaarlijks 
onderhoud nodig.  Denk aan het schoonhou-
den van de branders bij HR ketels en het ver-
vangen van filters bij ventilatiesystemen.  Ge-
brekkig onderhoud leidt bij complexe syste-
men als gebalanceerde ventilatie met warmte-
terugwinning direct tot gezondheidsklachten.  
 
Bij de huisriolering gaat het vaak om onder-
houd tengevolge van verstoppingen, met kans 
op gevolgschade voor de overige componen-
ten.   Ook kunnen leidingen technisch verou-
derd raken of om gezondheidsredenen on-
bruikbaar worden.  Denk aan de loden water-
leidingen of defecte gasleidingen die tot ont-
ploffingen kunnen leiden. Was dit voorheen 
het terrein van de nutsbedrijven, tegenwoor-
dig is iedere eigenaar zelf verantwoordelijk 
voor de veiligheid ervan.  
 

  

Figuur 25 De HR 
E
 ketel (micro WKK) 



Keuzedilemma’s in de vervangingsmarkt 1 maart 2013 

35 
 

3 Kwalitatieve benadering 
 ingreepscenario's en  
 kosten    
 

3.1 Algemeen 
 
Exploitatietermijnen worden doorgaans in 
veelvouden van 15 jaar gegeven.  Deze termij-
nen zijn ook voor de Kosten -Baten (KB) analy-
se (Hfdst. 4) en de Milieulastenanalyse (Hfdst. 
5) aangehouden.  
 
Hieronder de mogelijke ingrepen, die corpora-
ties kunnen ondernemen (N= nieuwbouwkos-
ten): 
 

   
 
In Hfdst. 1 is aangegeven dat de nieuwbouw-
kosten de laatste decennia met een factor 3 
zijn gestegen. Inmiddels heeft zich een forse 
daling ingezet.  In deze publicatie zijn de 
bouwkosten van nieuwbouw vooralsnog  ge-
ijkt  op N = € 100.000,-- (incl. BTW).  Voor de 
ingrepen 3 t/m 5 geldt dat de woning leeg 
moet zijn.  Deze ingrepen veronderstellen dus 
een wisselwoning, gebruikmaking van leeg-
staande woningen of anderszins. De ingrepen 
1 t/m 3 zijn gericht op het behoud van de be-
staande voorraad zonder grote structuurwijzi-
gingen.  Ingreep 4 en 5 veronderstellen daar-
entegen de partiële tot gehele sloop van het 
casco.    
 
Voor de bepaling van de stichtingskosten be-
hoeven bij ingreep 4 en 5 geen grondkosten te 

worden gerekend. Wel zijn kosten te rekenen 
voor de sloop.  Voor alle  bijkomende kosten is 
een extra van 50% gerekend.  Dit zijn alle addi-
tionele kosten naast de pure bouwkosten 
inclusief sloop. Ook ingreep 3 impliceert extra 
kosten, doordat mensen gedurende de reno-
vatiewerkzaamheden hun woning uit moeten.  
Er zal sprake zijn van verhuisvergoedingen, 
huurderving e.d.  Hiervoor is 25% aan bijko-
mende kosten opgenomen.    
 
Ingreep 1 betreft het reguliere- en mutatieon-
derhoud.  Het is feitelijk het  gedurig  (cyclisch) 
in stand houden van de woning, zolang deze 
courant is en geen negatief exploitatieresul-
taat vertoont. De overige ingrepen (2 t/m 5) 
hebben ook deze cyclische basislast van in-
greep 1,  naast een extra aanvangsinvestering.  
 
Bij ingreep 1+ wordt extra geïnvesteerd in  
energiezuinige componenten. Het is te zien als  
partiële componentenvervanging, mogelijk 
gemaakt door ontkoppelbaarheid als bedoeld 
in Hfdst. 2, par. 2.3.  Denk aan de kosteneffec-
tieve vervanging van houten kozijnen door 
kunststofkozijnen (minder onderhoud), de 
vervanging van CV ketels door ketels met een 
hoger rendement,  of het bijplaatsen van zon-
necellen.    
 
In de analyses van Hfdst. 4 en 5  wordt speci-
fiek ingegaan op de zwakste schakel van het 
corporatiebezit, de portieketage- en galerij-
woningen.  Met uitzondering van ingreep 1+ is 
voor alle ingrepen uitgegaan van eenzelfde  
nulsituatie. Eventuele eerder gedane investe-
ringen zijn dus niet in beschouwing genomen.   
Hieronder wordt eerst de nulsituatie van de 
portieketage- en galerijwoningen geschetst.  
Vervolgens worden de verschillende ingrepen 
als hierboven aangegeven nader geanalyseerd 
en toegespitst op mutaties van casco, schil, 
inbouw en installatie.  

 
3.2 Nulsitutatie galerij- en portiekflats  
 
Als uitgangspunt voor de K-B analyse zijn gale-
rij- en portiekflats genomen.  De vroeg naoor-
logse portiekwoning verschilt nogal van de 
latere galerijwoning. Ook transformatieachti-
ge ingrepen (ingreepniveau 4) zijn verschillend 
van aard. Zo worden bij portiekwoningen vaak 
liften en galerijen bijgeplaatst. Bij galerijwo-

Ingreepniveaus 
 
1/1+  Doorexploiteren  (jaarlijks),  
 investering 1-2% N/jr ;  
 
2 Groot onderhoud (15 jr),  
 investering 20 - 40% N;   
 
3 Renovatie (30 jr),  
 investering 50-80% N;    
 
4 Transformatie (45 jr), 
  investering 80- 120% N;    
 
5 Vervangende nieuwbouw (45 jr),  
 investering N. 
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ningen wordt vaak de  onderbouw  aangepakt 
(plint).  Ook kunnen enkele lagen worden ge-
sloopt (aftoppen) of een module aan de gevel 
worden toegevoegd (uitbuiken).  De renova-
tiekosten liggen bij portieketagewoningen 
doorgaans hoger.  Daarom zijn bij de analyses 
in Hfdst. 4 en Hfdst. 5 beide woonvormen in 
beschouwing genomen.  De kosten en milieu-
lasten voor de diverse ingrepen van beide 
types zijn daarbij  gemiddeld.    
 
Verwezen wordt naar de technische specifica-
tie bij de voor te nemen ingrepen, als vastge-
legd  in Bijlage I en de uitgetrokken materialen 
c.q. plattegronden als vastgelegd in Bijlage II  
(documentatie). 
 
Nulsituatie portieketage 

 

Het portiekblok bestaat uit 5 portieken in 4 
lagen (zestiger jaren), traditioneel gebouwd  
(zie fig. 26).  Vaak zijn deze woningcomplexen, 
op een half verdiept souterrain gebouwd.  
Deze stapeling belemmert de verbetering van 
de ontsluiting bij renovatie- en transformatie-
ingrepen. Begane grond woningen voor senio-
ren zijn - zo niet onmogelijk - dan toch erg  
kostbaar om te realiseren.   Soms zijn de ber-
gingen ook elders op een binnenterrein ge-
plaatst. Van deze eenvoudige variant is in de 
berekeningen uitgegaan. Bergruimten, buiten-
riolering en andere terreinvoorzieningen  zijn 
niet in beschouwing genomen.  
 
In alle gevallen is verder uitgegaan van een 
betonnen paalfundering met een gemiddelde 
paallengte van 15m.  Het totaal aantal wonin-

gen van het portiekblok bedraagt 40. Het 
complex bevat drie- en vierkamerwoningen 
met een gebruiksoppervlak (GO) van  resp. 60 
en 73 m2.  Het hele  blok heeft een GO van 
2660 m2. De nulsituatie is het niveau van des-
tijds (gehandhaafd en onderhouden maar niet 
verbeterd).  De vloeren zijn steenachtig (in het 
werk gestorte beton of een systeemvloer uit 
die tijd met druklaag).   De  gevel  kan  spouw-
loos zijn uitgevoerd (steens met klamp).  In-
dien het blok met spouw is uitgevoerd, is deze 
vaak smal (< 0,1m). Een Rc waarde van 2,5 m2 
K/W uitsluitend door spouwisolatie is dus niet 
altijd haalbaar. De balkons zijn aangestort.  De 
woningen zijn verder ongeïsoleerd, bevatten 
vele koudebruggen en zijn uitgerust met een 
lokaal verwarmingssysteem (gaskachel).   De 
warmtapwatervoorziening is individueel (gas-
gestookte geisers,  open afvoer).  De ventilatie 
is uitgevoerd als natuurlijke toe- en afvoer 
(gemetselde shuntkanalen). De EPC van een 
dergelijk blok volgens NEN 5128 bedraagt 2,4,  
vergelijkbaar met label E (zie fig. 38).  
 
  
Nulsituatie  galerijflat  

De galerijflat is een blok van 70 woningen in 7 
lagen (periode na 1965).  Het GO van de wo-
ningen bedraagt 77m2 (vierkamerwoningen, 
geen differentiatie).  Evenals bij het portiek 
etageblok zijn de bergruimten buiten be-
schouwing gelaten.  
 

Figuur 27   Nulsituatie Portiekwoning 

Figuur 26  Nulsituatie Galerijwoning 
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De nulsituatie gaat uit van het niveau destijds. 
Dit niveau is gehandhaafd en onderhouden 
maar niet verbeterd.  Het blok is op betonnen 
palen gefundeerd, met een gemiddelde lengte 
van 15m.  De vloeren zijn als systeemvloer 
uitgevoerd.   Gevelbanden en dakranden zijn 
aangestort (koudebruggen).  De balkons en 
galerijen zijn aangestort of liggen op consoles.   
De woningen zijn enigszins geïsoleerd en uit-
gerust met een conventioneel collectief ver-
warmingssysteem. De gevel bestaat deels uit 
doorgaande montagekozijnen inclusief dichte 
gevelpanelen en deels uit metselwerkpenan-
ten. De warmtapwatervoorziening is individu-
eel (gasgestookte geisers, open toevoer ver-
brandingslucht). De ventilatie is uitgevoerd als 
natuurlijk toe- en afvoersysteem.  De EPC  van 
dit blok volgens NEN 5128 bedraagt 2,7 (label 
E/F)  

 
 3.3 Specificatie en kostentoedeling 
 van ingrepen 
 
Ingreep 1 (doorexploiteren )  
Bij ingreep 1 worden uitsluitend investeringen 
gedaan voor regulier- en mutatieonderhoud.  
Onder regulier onderhoud wordt verstaan, het 
planmatig onderhoud en het klachtenonder-
houd.  Corporaties besteden gemiddeld aan 
planmatig onderhoud €900,-- /won./jr. en aan 
klachtenonderhoud € 350,-- /won./jr. Daar-
naast is er mutatieonderhoud dat optreedt bij 
een wisseling van huurders.  Dit mutatieon-
derhoud bedraagt gemiddeld €250,-- /won./jr.  
Het mutatieonderhoud wordt gedaan voor 
nieuwe huurders en vindt dus plaats bij de 
start van iedere nieuwe termijn. Doorgaans 
wisselt een huurwoning om de 13 jaar van 
eigenaar, maar door de crisis is deze termijn 
wat vertraagd.  Rekening houdend met de 
geleding van 15-jarige exploitatietermijnen in 
de analyses van Hfdst. 4 en 5,  komt het ge-
middelde mutatieonderhoud op €3750,-- per 
15 jaar.    
 
Bovenstaande gemiddelden zijn voor de hele 
voorraad aangehouden.  De kosten zullen voor 
de relatief oudere voorraad evenwel hoger 
liggen, met name als ze in krimpgebieden zijn 
gelegen. Er moet in deze gebieden immers 
extra worden geïnvesteerd in het courant 
houden van de woningen en er is überhaupt 

meer mutatieonderhoud.  Voor oudere koop-
woningen wordt vaak gerekend met een ver-
dubbeling van de jaarlijkse onderhoudslast.   
Bij huurwoningen is het beeld gelijkmatiger 
vanwege de planmatige onderhoudsaanpak 
door corporaties.  In tabel 5 is uitgegaan van 
het gemiddeld onderhoud als hierboven ver-
meld met een onder- en bovengrens van +/- 
1/3.  De differentiatie is uitgedrukt in resp. O1, 
O2 en O3 voor het jaarlijks onderhoud (regulier 
en klachtenonderhoud) en in M1, M2 en M3 
voor het mutatieonderhoud bij iedere nieuwe 
termijn.  Het  mutatieonderhoud is geheel aan 
de inbouw toegeschreven.   
 
Uitgegaan is van de nulsituatie, als hierboven 
beschreven. Conform tabel I.1 van Bijlage I ligt 
het onderhoud op het niveau van de  eisen 
voor Bouwbesluit bestaand.  Indien de woning 
na deze exploitatieperiode niet meer rendabel 
verhuurd kan worden, is sprake van een B-
scenario.  Als er kan worden doorgeëxploi-
teerd na de exploitatietermijn tot aan het 
einde van de 75 jarige levensduur, is sprake 
van een A-scenario (zie Hfdst. 3, par. 3.5)  
 
Ingreep 1+ (doorexploiteren)  
Veel corporaties hebben in het verleden al 
aanpassingen gedaan ter beperking van de 
onderhoudsvraag, zoals de vervanging van 
houten kozijnen door  kunststof kozijnen.    Als 
hierboven aangegeven, kan dat worden gezien 
als een kosteneffectieve vervanging van com-
ponenten ter beperking van onderhoud.  Kos-
teneffectieve ingrepen kunnen ook worden 
ingezet voor energiezuinigheid. Zo kan tijdens 
het reguliere onderhoud of bij wisseling van 
huurders (mutatieonderhoud) extra budget 
worden aangewend voor energiezuinige vari-
anten, zoals de vervanging van dubbelglas 
door HR+ glas.   
 
In het kader van het programma 'Schoon en 
zuinig' hebben de corporaties toegezegd 2,5 
miljard te willen besteden aan extra energie-
maatregelen tot 2020.   Het gaat dan om een 
bedrag van €2500,-- per woning met upgra-
ding naar label B/C.  De maatregelen zullen 
vooral bij de minst energiezuinige voorraad 
worden ingezet.  Voor deze categorie is tijdens 
de eerste vijftienjarige termijn een hoger be-
drag aan reguliere onderhoudskosten in reke-
ning gebracht (O3 in plaats van O2, zie ook 
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tabel 5)23. De idee achter deze investering is, 
om de exploitatietermijn tenminste 15 jaar te 
verlengen.    
 
Bij niveau 1+ wordt niet - zoals bij de overige 
ingrepen - van een nulsituatie uitgegaan.  Dit 
ingreeptype is aan de analyse toegevoegd 
omdat corporaties er veel gebruik van gaan 
maken, ter voorkoming van gedwongen huur-
verlaging (zie ook Hfdst 4, par. 4.3).  Ingrepen 
van niveau 1+ lijken voordeliger dan de overige 
renovatie-ingrepen maar voor een eerlijke 
vergelijking zouden ook de in het verleden 
gedane investeringen bij de analyse moeten 
worden betrokken. Vanwege de grote variatie 
in investeringen bij corporaties is een raming 
hiervan achterwege gelaten.   
 
Ingreep 2: (Groot onderhoud)   
De technische specificatie van dit ingreepni-
veau is gegeven in Bijlage I.2, Groot onder-
houd.  Voor corporaties is van groot belang 
dat ingrepen tijdens bewoning kunnen wor-
den uitgevoerd. Dat is het geval bij het groot 
onderhoud. De aard van het groot onderhoud 
is veranderd. Ging het in het recente verleden 
veelal om verbetering van technische presta-
ties, ter voorkoming van onderhoud en com-
fort ter  verbetering van de verhuurbaarheid, 
tegenwoordig is de focus vooral gericht op 
energiebesparing (zie Hfdst. 4, par. 4.3).  De 
onderhoudsbeurten in het verleden betroffen 
veelal de vervanging van gaskachels door HR-
ketels, sanering van keukengeisers met open 
afvoer, het vervangen van houten kozijnen 
door kunststof kozijnen (beperking onder-
houd), veiligheid (inbraakwerend hang- en 
sluitwerk, politiekeur) en de verbetering van 
sanitaire ruimten en keuken (verhuurbaar-
heid).  De energieprestatie lag daarbij op ni-
veau label D.  Tegenwoordig wordt Label B/C 
als minimaal gezien.   
 
De isolatie van de schil wordt bij lagere bud-
getten als spouwisolatie uitgevoerd.  Deze 
vorm van  isoleren is eenvoudiger uitvoerbaar 
(buiten de woning).  In een flink aantal geval-
len (vroeg naoorlogse meergezinswoningen) is 

                                                           
 

23
  Inmiddels is er ook een politiek akkoord 

bereikt over een op te richten Revolving Fund voor 
energiebesparing (600 miljoen Euro, waarvan de 
overheid € 150 miljoen voor zijn rekening neemt) .   

deze vorm van isoleren echter niet mogelijk 
omdat er geen spouw is.  Überhaupt is de 
warmtewinst beperkt als de spouw smal is (< 
0,1m).  Het isolatiemateriaal wordt via gaten 
in het buitenblad naar de spouw gespoten.  
Waar geen spouw aanwezig is, zal toch voor 
binnenisolatie moeten worden gekozen.  In de  
berekeningen is daar niet van uitgegaan (alle 
uit te voeren werkzaamheden tijdens bewo-
ning).     

 
Met het aanbrengen van spouw- en binnen-
isolatie is overigens voorzichtigheid geboden. 
Hoge  reparatiekosten kunnen de isolatieam-
bities  doen afremmen. Een aansprekend 
voorbeeld is de dreiging van instortende kop-
gevels als geïllustreerd in fig. 28.   De spouw 
kan onzorgvuldig zijn uitgevoerd (metselbaar-
den) met naar binnen afwaterende spouwan-
kers.  Het buitenblad zelf is doorgaans niet 
waterkerend.  Bovendien bevatten de flats 
vele koudebruggen (gevelbanden, dakranden, 
consoles, balkons). Vochtdoorslag is dan ook 
een vaak voorkomend probleem.    
 
Het aanbrengen van buitengevelisolatie (ge-
velbeeld, wegwerken koudebruggen) is een 
duurdere variant die naar zijn aard meer bij 
ingreep 3 of 4 thuishoort.  Voor hogere isola-
tiewaarden (zie onder ingreep 3 en 4) dienen 
ook de koudebruggen te worden aangepakt.   
Gezien bovenstaande beperkingen is als uit-
gangspunt voor de isolatie van de dichte en 
transparante delen bij groot onderhoud het 
oude niveau Bouwbesluit (nieuwbouw) aan-
gehouden met  Rc ≤ 2,5 m2 K/W voor de dich-
te delen van de schil (dus ook dak en bg vloer). 
Voor de transparante delen is 2,2 W/(m2.K) 
aangehouden.  Deze waarden zijn voor de 
galerijflat sneller haalbaar dan voor de por-

Figuur 28  Instortend  buitenblad (kopgevel) 
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tiekflat. Verder worden de kozijnen inbraak-
werend uitgevoerd en krijgt het portiek een 
intercominstallatie.  De gaskachels worden 
vervangen door individuele HR combiketels.  
In geval van collectieve  warmteleverantie 
(blokverwarming) wordt een HR ketel in cas-
cade bijgeplaatst.  De ventilatie wordt gewij-
zigd in een systeem van mechanische afvoer 
via bestaande kanalen, aangenomen dat de 
oude shuntkanalen hier geschikt voor zijn.   
 
Als hierboven aangegeven wordt de energeti-
sche prestatie bij deze ingreep - uitgaande van 
de nulsituatie - verbeterd tot label B (of C in-
dien de isolatiemogelijkheden beperkt zijn). 
De kosten liggen bij een portiekflat  hoger dan 
bij een galerijflat.  Uitgegaan wordt van een-
malig groot onderhoud van €30.000,-- (ge-
middeld) over een periode van 15 jaar.  In die 
15jarige periode is het jaarlijks onderhoud 
beperkt tot licht planmatig onderhoud en 
klachtenonderhoud (O1). Voor mutatieonder-
houd wordt hetzelfde cyclische ritme aange-
houden als bij de overige ingrepen (zie tabel 
5). Hieronder is ingeschat wat de hele aan-
vangsinvestering van  ingreep 2 betekent voor 
de verschillende componenten.  
 
Casco   
Bij ingreep 2 kan betonreparatie en herstel 
van aansluitingen plaatsvinden. Er wordt ver-
der van uitgegaan dat zich geen calamiteiten 
zullen voordoen zoals instortende kopgevels 
en galerijen of anderszins. De onderhoudskos-
ten van het casco zullen oplopen, naarmate de 
woning ouder wordt. Dat is tot uitdrukking 
gebracht in tabel 5: de 15-jarige exploitatie-
termijn is op niveau O1 gehouden, daarna O2 
en vervolgens O3.  Als indicatie voor het aan-
deel in de kosten bij deze ingreep is voor het 
casco  5% aangehouden.    
 
Schil 
Uitgegaan is van verhoging van het isolatieni-
veau door spouwisolatie, dak- en begane 
grondvloer isolatie.  In beginsel is ervan uitge-
gaan dat alle isolatiewerkzaamheden buiten 
de woning plaatsvinden.   De kozijnen worden 
- waar nodig - vervangen en voorzien van 
dubbelglas en inbraakwerend hang- en sluit-
werk. Voor vervanging van kozijnen moet is  
gerekend met €500,-- /m2.  Als indicatie voor 

het aandeel in de kosten voor de schil  is 25% 
aangehouden.    
 
Inbouw 
Uitgegaan is van een investering in comfort-
voorzieningen. Deze voorzieningen betreffen 
met name de sanitaire ruimten en de keuken.  
De oude binnenseparaties, binnenkozijnen en 
kasten worden niet vervangen.  Als indicatie 
voor het aandeel in de kosten voor de inbouw 
is  35% aangehouden.    
      
Installatie 

 
 
 
 

 
In de verblijfsruimten worden brandmelders 
aangebracht. De gaskachels worden vervan-
gen door individuele HR-ketels. Dat geldt ook 
voor de keukengeisers. Voor de afvoer van 
rook- en de toevoer van verbrandingslucht 
wordt gebruik gemaakt van bestaande kana-
len voor bovendakse afvoer.  Vaak zijn de ou-
de shuntkanalen ongeschikt.  In dat geval zijn 
nieuwe kanalen nodig. Plaatsing loodrecht op 
het gevelvlak dient te worden vermeden.  
Soms wordt een pijp voor bovendakse afvoer 
buiten de schil aangebracht.   
 
Ook de ventilatie  maakt voor de mechanische 
afvoer zoveel mogelijk gebruik van de be-
staande kanalen (bovendaks). Als indicatie 
voor het aandeel in de kosten voor de installa-
tie  is  35% aangehouden.    
 
Ingreep 3 (Renovatie)  
Als uitgangspunt is weer de nulsituatie geno-
men met een energieniveau van label E.  De 
technische specificatie van dit ingreepniveau 
is gegeven in Bijlage I.3, Renovatie.  Bij reno-
vatie gaat het naast verbetering van de ener-
gieprestatie om verbetering van technische 
prestaties als geluidwerendheid, ontsluiting, 
brandwerendheid e.d.  Daarnaast worden ook 
woontechnische verbeteringen voorzien.  Met 
ingreep 3 wordt de stap naar label A gemaakt.  
Qua investering kan worden gedacht aan ge-
middeld €60.000,-- voor een 30 jarige exploi-
tatietermijn. Het is niet waarschijnlijk (en niet 

Figuur 29   
De  gashaard 
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wenselijk) dat deze ingreep cyclisch is (hoge 
kosten, stapeling van renovaties leidt tot een 
negatief exploitatieresultaat (zie Hfdst. 3, par. 
3..4).  Voor het uitvoeren van de renovatie zal 
de woning leeg moeten zijn.    
 
Casco   
Naast de reparatie van aansluitingen en be-
tonreparaties kan het casco worden 'opge-
plust'. Zo bijvoorbeeld het nivelleren van ni-
veauverschillen bij de woningtoegang. Ook de 
lucht- en contactgeluidisolatie wordt verbe-
terd tot niveau klasse 3 volgens NEN 1070.   

 
 
 
 
 
 

 
 

Onzeker is of zwaar onderhoud van het casco 
na ingrijpende renovatie niet meer zou voor-
komen.  Als bijvoorbeeld buitenisolatie is aan-
gebracht op een gebrekkig buitenspouwblad 
met gecorrodeerde spouwankers, stort het 
hele buitenblad inclusief de buitengevelisola-
tie in.  Bij  casco’s die sterk verweven zijn met 
de schil  kunnen zich vele verborgen gebreken 
voordoen, die later kunnen opspelen.   
 
Voor de K-B analyse is aangenomen dat de 
onderhoudskosten van het casco tijdens de 
renovatiecyclus laag tot gemiddeld zijn (twee 
termijnen) en na deze cyclus door risico op 
latente gebreken op niveau O3 liggen. Dat 
geldt ook voor de schil (zie hieronder)  Als 
indicatie voor het aandeel in de kosten voor 
het casco is  15 % aangehouden.    

 

Schil 
De kozijnen worden  voorzien van inbraakwe-
rend hang- en sluitwerk. Wat betreft de ther-
mische isolatie van de schil worden - in tegen-
stelling tot ingreep 2 - de koudebruggen aan-
gepakt.  Dat is ondermeer mogelijk met bui-
tengevelisolatie, al dan niet in combinatie met 
binnengevelisolatie.  Met buitengevelsiolatie 
kunnen de gevelbanden en dakranden  wor-
den ingepakt.  De balkons- en galerijaanslui-
tingen kunnen evenwel nog steeds problemen 
veroorzaken.  In geval van louter binnengevel-
isolatie geldt dat des te meer, en zal naar cre-
atieve oplossingen moeten worden gezocht.  
Naast verhoogde isolatie  wordt de naad- en 
kierdichting op het niveau van qv;10 = 0,624 
gebracht.   Het Rc niveau wordt gebracht op 
een niveau van 3,5 - 4,5 m2/K.W.  De kozijnen 
worden allen vervangen en voorzien van dub-
belglas op niveau HR++ (Ukozijn = 1,2 W/ m2.K).    
 
Zoals reeds aangegeven, zijn resterende kou-
debruggen kwetsbaar bij verhoogde isolatie 
en kierdichting.  Zij  kunnen aanleiding geven 
tot condens- en allergeenvorming.  Indien 
buitengevelisolatie is aangebracht, levert dat 
op termijn meer onderhoud op dan het naakte 
metselwerk.  Voor de K-B analyse is evenwel 
aangenomen dat de onderhoudskosten van de 
schil tijdens de renovatiecyclus laag tot ge-
middeld zijn (twee termijnen) en na deze cy-
clus door risico op latente gebreken op niveau 
O3 liggen.   Als indicatie voor het aandeel in de 
kosten voor de schil  is  30 % aangehouden.    
 
Inbouw 
Uitgegaan is van een investering voor com-
fortvoorzieningen en een beperkte aanpassing 
van de lay-out.  De keuken en sanitaire voor-
zieningen worden verbeterd.  Bij aanpassing 
voor ouderen, wordt aandacht besteed aan 
niveauverschillen, aangepast sanitair en antis-
liptegels (opplussen).  Daarnaast kan ook de 
indeling in beperkte mate worden aangepast.  
Het mutatieonderhoud  is de eerste termijn op 
nul gesteld. De volgende termijnen is het mu-
tatieonderhoud voor groeimarkten als gemid-
deld aangehouden (M2) en hoog voor sterke 
krimpmarkten (M3). Als indicatie voor het 
aandeel in de kosten voor de inbouw is  15 % 
aangehouden.    
 
 

Figuur 30   
Nivelleren 

Figuur 31   
Een portiekgevel met gerenoveerde (pvc) kozijnen 
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Installatie 
De woning wordt voorzien van brandmelders. 
De gaskachels worden vervangen door indivi-
duele HR combiketels of - ingeval van een 
collectieve warmte-installatie - door een col-
lectieve HR ketel (in cascade) dan wel een 
warmtepomp.  De warmteafgifte wordt gere-
geld via laagtemperatuur radiatoren.  Voor de 
afvoer van rook en toevoer van verbrandings-
lucht wordt - voor zover mogelijk -  gebruik 
gemaakt van bestaande kanalen naar het dak.  
Indien dit niet mogelijk is, wordt de bovendak-
se afvoer buiten de gevel  gebracht.  Wat be-
treft de ventilatie, is uitgegaan van gebalan-
ceerde ventilatie met warmteterugwinning.  
Ingreepniveau 3 heeft een  relatief hoog aan-
deel in de installaties met dito onderhoud.  
Voor de K-B analyse is aangenomen dat de 
onderhoudskosten van de installatie  tijdens 
de renovatiecyclus laag tot gemiddeld zijn 
(twee termijnen) en na deze cyclus door risico 
van intensiever onderhoud op niveau O3 lig-
gen. Als indicatie voor het aandeel in de kos-
ten voor de installatie is 30 % aangehouden.    
 
Ingreep 4  (Transformatie):  
De nulsituatie is het bestaande woningcom-
plex met label E. De technische specificatie 
van dit ingreepniveau is gegeven in Bijlage I.4, 
Transformatie. Door de transformatie gaat het 
energieniveau naar label A+ of A++. Bij trans-
formatie van bestaande woningcomplexen 
kan het gaan om herverkaveling, uitbreiding, 
functieverandering e.d.  Ook de ontsluiting 
van het woningtype wordt verbeterd.  
 
In het voorbeeld van de portieketagewonin-
gen (zie de plattegronden in Bijlage II, docu-
mentatie II.7)  zijn de 3-  en 4-kamerwoningen 
herverkaveld naar louter 2-kamerwoningen 
voor senioren of eenpersoonshuishoudens.  In 
de  toegangsbeuk is een lift geplaatst.  Het 
blok is zodoende geschikt voor senioren, klei-
ne huishoudens en of starters.  In het voor-
beeld van de galerijwoningen is een 'uitbui-
king' gerealiseerd aan de balkonzijde van 2m.   
 
Een punt van zorg voor de rentabiliteit van 
transformaties is het samenvoegen van wo-
ningen per blok. Daarmee worden de inkom-
sten uit huur drastisch verlaagd.  In bovenbe-
schreven voorbeelden is hier niet van uitge-
gaan. Bij transformatie zal de woning leeg 

moeten zijn tijdens de bouwfase.  Hier is reke-
ning mee gehouden (bijkomende kosten, zie 
Hfdst. 3, par. 3.1).  Evenals bij ingreepniveau 3 
wordt niet uitgegaan van een cyclisch karak-
ter.  Na de exploitatietermijn van 45 jaar is de 
bovenkant van de reguliere onderhoudskosten 
aangehouden (O3). De risico's van oplopende 
onderhoudskosten door verborgen gebreken 
zijn namelijk vergelijkbaar met die van in-
greepniveau 3.   
 
Casco   
Het onderhoud betreft hier naast reparatie 
van aansluitingen, betonreparaties en opplus-
sen ook constructieve ingrepen in het casco 
zoals het doorbreken van dragende wanden, 
het aftoppen van woninglagen, het formeren 
van een plint of het uitbuiken van het woon-
volume.  Zie ook de beschrijving van de casco-
ingrepen voor de portiek- en galerijflat hier-
boven. De geluidisolatie wordt op niveau 
Bouwbesluit gebracht.  De cascokosten bij dit 
type ingreep zijn relatief hoog.  Aangenomen 
is dat de onderhoudskosten van het casco 
tijdens de transformatiecyclus laag tot gemid-
deld zijn (drie termijnen) en na deze cyclus op 
niveau O3 liggen.  Zie ook tabel 5.  Als indicatie 
voor het aandeel in de kosten voor het casco  
is  50 % aangehouden.    
 
Schil 
Het Rc niveau wordt gebracht op een niveau 
van 5 m2/K.W.  De kozijnen worden vervangen 
en voorzien van dubbel glas (HR++ niveau ) en 
voorzien van inbraakwerend hang- en sluit-
werk. Naast hogere isolatieniveaus ten opzich-
te van ingreep 2 en 3, worden ook de koude-
bruggen aangepakt, bijvoorbeeld met buiten-
gevelisolatie en verbetering van koudebrug-
onderbreking bij balkons en galerijen.  Daar-
naast wordt de naad- en kierdichting op het 
niveau van qv;10 = 0,624 gebracht.  Als indicatie 
voor het aandeel in de kosten voor de schil  is  
20 % aangehouden.    
 
Inbouw 
De indeling van de portiek- en galerijwoningen 
wordt compleet gewijzigd (zie de plattegron-
den in Bijlage II, documentatie II.7).  De kos-
tentoedeling voor de inbouw bij ingreepni-
veau 4 is op 10 % gehouden.   
    
Installatie 
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De woning wordt voorzien van brandmelders.  
De installatie wordt op een vergelijkbaar ni-
veau veranderd als van ingreepniveau 3.  Wat 
betreft de warmteopwekking is uitgegaan van 
een warmtepomp.  Als indicatie voor het aan-
deel in de kosten voor de installatie  is  20 % 
aangehouden.    
 
Ingreep 5 (Vervangende nieuwbouw)  
De stichtingskosten voor vervangende nieuw-
bouw zijn geraamd op €150.000,--.   Voor de 
analyses in Hfdst. 4 en Hfdst.5 is uitgegaan van  
onderhoudsarme woningen (O1) met een EPC 
van 0,4 of lager en met gemiddelde afmetin-
gen, die in de markt gebruikelijk zijn (referen-
tiewoningen voor eengezins- en meergezins-
woningen van Agentschap.nl).   De woningen 
voldoen verder aan het Bouwbesluit (nieuw-
bouweisen).  
 
Het mutatieonderhoud is laag gehouden (M1 ), 
omdat is uitgegaan van een ver doorgevoerde 
ontkoppeling van de hoofdcomponenten.  In 
het kader van 1+ scenario's kan na de exploita-
tieperiode worden uitgegaan van onder-
houdsniveau O3. Zie voor een verdere be-
schrijving van deze ingreep Hfdst. 5, par. 5.3.3.   

 
3.4 Cyclisch of eenmalig karakter van 
 ingrepen.  
 
Ingreepscenario's zijn van belang voor het 
vaststellen van zowel de vorming van een 
Revolving Fund (RF) als de uiteindelijke milieu-
last.  Met uitzondering van ingreepniveau 1+ is 
bij alle hieronder behandelde scenario's ervan 
uitgegaan dat de ingrepen starten bij de nulsi-
tuatie van de incourante voorraad. De scena-
rio's zijn benoemd naar hun aanvangsingreep.  
Eventueel volgende ingrepen vinden  later en 
gefaseerd plaats. In de K-B analyse zijn deze 
fases modulair op 15 jarige termijnen gehou-
den.  

De vraag is nu wat de ingreepvolgorde is op de  
langere termijn. Het levensduurdenken ver-
onderstelt een cyclisch herstelritme ter voor-
koming van een - in de tijd bezien - continue 
kwaliteitsval.  Dat zou inhouden dat iteratie 
van een aanvangsingreep na afloop van zijn 
exploitatieperiode onvermijdelijk is. De hoop 
op iteratie van ingrepen is begrijpelijk.  Voor 
de industrie betekent dat immers een blijven-
de vraagbron. De vraag is echter hoe reëel 
deze verwachting is, gelet op het zwak rende-
rende bedrijf van sociale huurwoningen.   Een 
exacte voorspelbaarheid van de levensduur-
verlenging ten gevolge van een ingreep is niet 
mogelijk. Het gaat immers niet alleen om 
technische levensduur maar ook om courant-
heid. Maar ook de technische levensduur kent 
een grote spreiding en is afhankelijk van tal 
van invloedsfactoren.   
 
Voor corporaties is het niettemin van groot 
belang in te schatten of ingrepen in de be-
staande voorraad cyclisch dan wel eenmalig 
zijn.  Als bijvoorbeeld een 15-jarige afschrij-
ving voor groot onderhoud is verlopen, volgt 
er dan weer een investering van dezelfde om-
vang?  Men heeft het immers over levens-
duurverlenging tot 15 jaar. Een tweede maal 
groot onderhoud plegen na 15 jaar zou voor 
de exploitatie niet best zijn, aangezien de 
meeste huurwoningen door lage huurop-
brengst pas rendabel worden na afloop van 
een afschrijvingstermijn.  De praktijk leert dat 
naarmate een ingreep een hoger investerings-
niveau heeft,  iteratie van diezelfde ingreep 
minder waarschijnlijk wordt.    
 
Ingreepniveau 1 betreft de voortdurende her-
stelkosten door slijtage en gebruik van een 
woning. Omdat de tand des tijds de oorspron-
kelijke staat van een woning gedurig aanvalt, 
heeft deze ingreep een duidelijk cyclisch ka-
rakter (om de zeven jaar kozijnen schilderen 
bijvoorbeeld).  Bij de overige ingrepen (2 t/m 
4) gaat het meer om gewenste aanpassingen 
in de publieke of private sfeer als gevolg van 
bouw- of woontechnische veranderingen in de 
maatschappij.  In de publieke sfeer betreft het 
dan aangescherpte maatregelen, die genomen 
worden uit oogpunt van veiligheid of gezond-
heid dan wel een maatschappelijk gewenst 
doel als energiezuinigheid. In de private sfeer 
gaat het meer om comfortwensen, zoals een 

Figuur 32  Welke ingrepen zijn iteratief? 
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groter woonoppervlak, een mooie keuken e.d.   
Achtereenvolgens wordt ingegaan op deze 
private wensen en publieke eisen.  
 
Iteratief karakter van private  wensen 
Comfort en andere persoonlijke woonwensen 
zijn  vooral in de kopersmarkt te vinden. Ook 
als een koper nauwelijks of geen waardever-
meerdering verwacht van private investerin-
gen kan hij ze toch doen, puur voor het eigen 
woongenot.  Bij de  aankoop van een bestaan-
de woning vindt vaak een ingrijpende wijziging 
van de inbouw plaats. Deze ingrepen hebben 
min of meer een cyclisch karakter, dat parallel 
loopt aan het koop- en verhuisritme.  Afhan-
kelijk van het budget kunnen kopers ook be-
sluiten hun woning uit te breiden.  Dit type 
duurdere ingrepen heeft een minder duidelijk 
cyclisch karakter dan het voortdurend wijzigen 
van de inbouw. Er zit ook een zekere eindig-
heid aan. Een woning kan immers niet voort-
durend worden uitgebreid door de beperkt-
heid van de kavel, al doen sommige stedelijke 
binnenterreinen anders vermoeden. Zie figuur 
33, hier is meer dan 50% bebouwd.    
 
 
 

 
Figuur 33  volgelopen binnenterreinen 

Wat betreft private marktwensen is er een 
duidelijk verschil in intenties tussen de koop- 
en huursector te constateren. In de sociale 
verhuursector is rentabiliteit een belangrijk 
criterium omdat de hogere ingreepniveaus 
niet kunnen worden opgebracht door huur-
verhoging  tijdens hun economische afschrijf-
periode  (zie ook Hfdst. 4, K-B analyse).  Pas na 
die periode (bijvoorbeeld dertig jaar) mogen 
baten worden verwacht, omdat huuropbreng-
sten de onderhoud- en bedrijfslasten dan 
overtreffen.  Het karakter van een zware in-
greep - zo hij al nodig is - dient dus bij voor-
keur eenmalig te zijn. 

Om de  voorraad toch courant te houden volgt 
de huursector de marktwensen van de koop-
sector aarzelend en op enige afstand.  Ingrij-
pende investeringen voor private wensen 
worden bij voorkeur vermeden.  Wel vindt 
cyclisch mutatieonderhoud  plaats bij wisse-
ling van huurders.  Dit type ingreep is in de 
Kosten Baten analyse van Hfdst. 4  bij het on-
derhoud meegenomen.  
 
Duurdere transformatieachtige ingrepen zijn 
collectief van aard en vinden vanwege hun 
hoge investeringsniveau niet vaak plaats. Een 
verhuurder kan niettemin overwegen een 
casco te herverkavelen of uit te breiden om 
een wooncomplex  qua grootte aan te passen 
aan marktwensen (zie Hfdst. 3, par. 3.3, in-
greep 4, transformatie ).  Verhuurders moeten  
er dan wel van overtuigd zijn dat de levens-
vatbaarheid van dat woningcomplex tengevol-
ge van die ingreep zijn afschrijvingsperiode zal 
overstijgen.  Mocht een nieuwe en volgende 
herverkaveling of uitbreiding nodig zijn, dan 
zal het woningcomplex, zolang het bestaat 
onrendabel blijven.    
 
Iteratief karakter van publieke eisen 
Hierboven is het iteratieve karakter van priva-
te woonwensen geschetst. Hoe zit het met de 
publieke eisen?  Hebben die een aanwijsbaar  
cyclisch karakter? Bij een aantal van deze ei-
sen valt op te merken dat ze de laatste decen-
nia voortdurend zijn aangescherpt.  Toch kan 
hier niet een cyclisch karakter aan worden 
toegeschreven.  Op een gegeven moment is 
de koek op en heeft het weinig toegevoegde 
waarde om - vergelijkbaar met de Olympische 
Spelen - een technische limiet met steeds 
kleinere stappen verder proberen te leggen.   
 

 
Figuur 34  Bouwtechnische eisen: de lat steeds hoger? 

http://www.google.nl/imgres?num=10&hl=nl&biw=1920&bih=901&tbm=isch&tbnid=vI7JNHfL5p7l7M:&imgrefurl=http://uden.kliknieuws.nl/sport/69305/mondo-keienmeeting-kent-olympisch-randje&docid=ZB2rz4UFXSgW_M&imgurl=http://cdn.kliknieuws.nl/img/1/2008/07/12/n/keien-atletiek-03.jpg&w=350&h=234&ei=YxjwT8eDPeS40QWMyemPBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=781&vpy=148&dur=6736&hovh=183&hovw=275&tx=111&ty=111&sig=101342039545616499473&page=1&tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:4,s:0,i:84
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Neem bijvoorbeeld het aspect geluidwerend-
heid.  De ontwikkelingen gingen in het verle-
den van gehorige houten vloeren en gemet-
selde halfsteens wanden naar dikkere mono-
liet- en gelijmde blokkenwanden (meer massa, 
geen kieren) en steenachtige vloeren. Ter 
vermijding van flankerende geluidoverdracht 
kwamen de ankerloze spouwwanden op, in 
combinatie met gescheiden funderingsbalken.  
Bij renovatieachtige ingrepen worden deze 
ontwikkelingen in de nieuwbouw geïmiteerd, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van buigslappe 
voorzetwanden, zwevende dekvloeren e.d.  
Het is niet te verwachten dat na plaatsing van 
een voorzetwand bij een volgende ingreep er 
weer een extra voorzetwand geplaatst moet 
worden vanwege een volgende aanscherping 
van de nieuwbouweisen op dat moment.   
 
Niettemin kan de aanscherping van bouw-
technische eisen de schijn krijgen van een 
cyclisch karakter. Dat is het geval als door het 
eenzijdig aanscherpen van een bepaalde tech-
nische prestatie problemen op een ander ter-
rein worden opgeroepen.  We zouden hier van  
pseudocyclisme kunnen spreken. De ene eis 
roept de andere op.  Er is een 'Deux ex ma-
china' oplossing nodig om deze dialectiek te 
doorbreken  
 
Pseudocyclisme is mooi te illustreren aan de 
hand van de eisen inzake energiezuinigheid.  
Deze eisen begonnen in de jaren zeventig met 
het partieel isoleren van woningen.  Met de 
komst van het Bouwbesluit in 1992 werd vol-
ledige isolatie van dichte  en transparante 
delen geëist.  In 1995 werd de energiepresta-
tie (EPC) ingevoerd, waarbij naast isoleren ook 
eisen aan het rendement van de installatie 
werden gesteld.  Voor nieuwbouwwoningen is 
deze stapsgewijs aangescherpt van 1,5 tot een 
EPC van 0,6.  De aanscherping gaat uiteindelijk 
door tot niveau 0  in 2020.   
 
Ondertussen volgt de bestaande huurvoor-
raad deze ontwikkeling op afstand. Veel cor-
poratiewoningen zijn (deels) nageïsoleerd en 
van dubbele beglazing voorzien.  Ook de in-
stallaties zijn aangepakt, bijvoorbeeld middels 
vervanging van conventionele ketels door HR 
ketels.  Door voortdurende aanscherping in de 
nieuwbouw en de koppeling van het energie-

label aan het puntensysteem voor de huur 
moeten corporaties een volgende slag maken.   
 
Bij forse aanscherping van energiezuinigheids-
eisen kan het ene publieke belang evenwel 
een ander publiek belang in de weg gaan zit-
ten. De voortdurende aanscherping van de 
energieprestatie leidt tot kierdichte woningen 
met gebalanceerde ventilatie, die bij onjuiste 
aanleg of bij gebrek aan onderhoud op zijn 
beurt tot gezondheidsklachten leidt.  Ook leidt 
de kier- en isolatiejacht tot snelle oververhit-
ting, waarvoor dan weer koeling noodzakelijk 
is.  Zo houdt de ene eis de andere bezig en lijkt 
de jacht op energiezuinigheid een eeuwigdu-
rende werkverschaffing op te leveren (de dia-
lectiek van these en antithese).  Toch is ook 
hier  een einde aan te verwachten (de synthe-
se, of Deus ex Machina) door de komst van 
kosteneffectieve installatiecomponenten,  
waarmee ook energie kan worden opgewekt.    
 
Tot slot 
Resumerend kan worden geconcludeerd dat 
van kostbare ingrepen geen cyclisch karakter 
mag worden verwacht en al helemaal niet in 
de huurmarkt. Het cyclisch karakter behoort 
naar zijn aard bij low budget activiteiten thuis 
(onderhoud). Iteratie met een hogere bud-
getwaarde is vooral te vinden in de koopmarkt 
bij de persoonlijke woonwensen.  
 
Van de aanscherping van technische eisen 
mag dan ook geen eeuwigdurend werkver-
schaffing voor de bouwindustrie worden ver-
ondersteld. Cyclische mutaties van een hoger 
budgetniveau zullen in de toekomst vooral 
afhankelijk zijn van variabele - op de klant 
toegesneden - marktbehoeften en wensen, 
die steeds wisselen in de tijd.   Die wensen 
behoeven zich evenwel niet te beperken tot 
de inbouw.  Ook de andere hoofdcomponen-
ten (schil, casco, installatie) kunnen naar dit 
private domein van de consument worden 
getrokken, mits ze eenvoudig en betaalbaar te 
vervangen zijn.     
 
Naarmate componenten  kosteneffectief ver-
vangbaar zijn, is iteratie in de toekomst waar-
schijnlijker. De bouwindustrie kan inspelen op 
latente consumentenwensen of nieuwe be-
hoeften genereren (technology push - pull), 
maar zal dit ook steeds meer in milieulasten 
doorgerekend krijgen. Voor de bouw ligt in de 
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nabije toekomst dus een vervangingsmarkt 
van componenten in het verschiet, mits vol-
doende aandacht aan marketing naar de klant 
en duurzame techniek wordt besteed: ont-
koppeling en recycling zijn daarbij onont-
koombaar.   
 

3.5 Ingreepscenario's 
 
Concentreren we ons nu op de ingreepscena-
rio's die mogelijk zijn voor het incourante deel 
van de woningvoorraad. Hier is een inschat-
ting van het financieel risico van groot belang.  
Voor alle ingrepen geldt namelijk dat zij gedu-
rende hun economische afschrijfperiode ver-
liesgevend zijn, omdat de exploitatielasten de 
huuropbrengsten veelal overtreffen.  Als er al 
winst is, mag deze pas na de afschrijvingster-
mijn worden verwacht.  Stel dat een corpora-
tie besluit tot groot onderhoud van een wo-
ningcomplex voor een 15jarige periode en er 
tijdens of vlak na die periode toch een sloop-
besluit met (eventueel) vervangende nieuw-
bouw volgt. In geval van louter sloop is de 
investering verloren gegaan. Als tot vervan-
gende  nieuwbouw wordt besloten, belast de 
eerder gedane investering de volgende inves-
tering, nodig voor de nieuwbouw. De opeen-
volging van ingrepen is hier niet zozeer cy-
clisch van aard, maar te benoemen - naar ana-
logie van terminologie in de tenniswereld - als 
een 'unforced error', een verkeerd ingeschat 
risico dat men onnodig oploopt door  geen 
rekening te houden met krimpverschijnselen.   
De belasting vanwege de initiële investering 
geldt in feite ook voor de milieugerelateerde 
schaduwkosten. De materiaalcomponent en 
de energiecomponent scoren dan vergelijk-
baar of hoger ten opzichte van het geval dat al 
meteen voor vervangende nieuwbouw was 
gekozen (zie Hfdst. 5) 
 
Hierboven is geconstateerd dat de ingrepen 2 
t/m 4  niet cyclisch van aard zijn, maar wel het 
lagere investeringsniveau (1/1+);  het jaarlijks 
terugkerend regulier onderhoud en het ter-
mijn gerelateerde mutatieonderhoud.  Voor 
iedere nieuwe huurder zal de inbouw immers 
moeten worden opgeknapt.  De budgetruimte 
daarvoor is mede afhankelijk van de markt.  In 
krimpmarkten wordt extra comfort geboden 
om nieuwe huurders te trekken.  Wat betreft 
de  onderhoudsvraag is het een denkfout te 

menen dat corporaties na uitvoering van een 
ingreep voor altijd bevrijd zijn van onder-
houdslasten. Afgezien van het risico op ver-
borgen gebreken is de hoogte van het toe-
komstige onderhoud mede afhankelijk van het 
type ingreep.  Als houten kozijnen worden 
vervangen door kunststof kozijnen mag lager 
onderhoud worden verwacht.  Als echter een 
collectieve installatie wordt vervangen door 
individuele HR ketels is het onderhoud weer 
intensiever.  Zie ook Hfdst.3 , par. 3.3) 
 
Naarmate installaties complexer zijn, stijgt ook 
de storingsgevoeligheid. Als een woning wordt 
ingepakt met isolatie en kierdicht gemaakt in 
samenhang met gebalanceerde ventilatie 
kunnen gezondheidsklachten optreden door 
allergeenvorming, vervuilde filters e.d.  Bij 
wederopbouwwoningen blijven koudebruggen 
en betonrot überhaupt een kwetsbaar punt.  
Als de koudebruggen worden ingepakt met 
buitengevelisolatie, dan is deze nieuwe schil 
feitelijk minder duurzaam dan het  oorspron-
kelijke gemetselde buitenblad.  Het is verder 
de vraag hoe stevig het buitenblad is veran-
kerd aan de achterliggende constructie: zijn er 
wel voldoende spouwankers aangebracht of 
zijn ze mogelijk doorgeroest?  Wie begint aan 
buitenisolatie doet er verstandig aan eerst een 
grondige bouwkundige inspectie uit te laten 
voeren om latere verrassingen door verborgen 
gebreken te voorkomen.  
 
Na afloop van de economische levensduur van 
een ingreep mag dus niet worden veronder-
steld dat het reguliere onderhoud en het mu-
tatieonderhoud minder zal zijn dan niveau 1 
(doorexploiteren). Of een bepaalde ingreep 
qua investeringshoogte - los van het onder-
houd - steeds wordt herhaald, hangt af van 
courantheid  en rentabiliteit: is de ingreep 
noodzakelijk om de woning up to date te hou-
den en is de investering wel verantwoord in 
relatie tot de huuropbrengst.   
 
Waarschijnlijker dan cyclische iteratie, is een 
afnemend investeringsvolume voor ingrepen 
over de levensduur van een huurwoning.   
Vanuit economisch perspectief dient de ver-
vanging van componenten binnen een afzien-
bare horizon te worden terugverdiend, ofwel 
door huurverhoging of anderszins, zoals de 
vermindering van energie- en onderhoudslas-
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ten. De kosteneffectiviteit (korte terugver-
dientijd) van te vervangen of toe te voegen  
componenten met betrekking tot energiebe-
sparing of zelfs energieproductie zal naar ver-
wachting  toenemen.  Zo is de E ketel (mini 
WKK) nu nog onbetaalbaar, maar verwachten 
producenten straks een terugverdientijd van 
vijf jaar.  De ketel wordt dan eerder vervangen 
dan zijn economische afschrijftermijn. Voor de 
energiecomponent is dat winst maar voor de 
materiaalcomponent verlies.  In de toekomst 
zijn dan ook hogere eisen aan de recyclebaar-
heid van vervangbare componenten te ver-
wachten.   
 
Als een corporatie voor een incourant type 
besloten heeft tot louter groot onderhoud, 
valt niet te verwachten dat er daarna nog eens 
een renovatiebeurt overheen gaat.  Waar-
schijnlijker is dat die instandhouding wordt 
gerekt tot het punt dat sloop/ vervangende 
nieuwbouw is bereikt. Indien dat punt pas aan 
het einde van de 75-jarige levenscyclus of 
later wordt bereikt, wordt in deze publicatie 
van een A-scenario gesproken.     

 
Upgrading van ingrepen tijdens de levenscy-
clus  komt feitelijk alleen voor als een corpora-
tie aanvankelijk had besloten tot een bepaalde 
ingreep voor een complex en vervolgens con-
stateert dat die ingreep niet tot succes heeft 
geleid en tot  sloop moet worden overgegaan  
in combinatie met vervangende nieuwbouw 
(vaak minder woningen in geval van krimp). 
Dat is in de K-B analyse als een 'worst case' of 
B-scenario benoemd (zie tabel 5,  ingreepsce-
nario's).  De nieuwbouw wordt in die gevallen 
belast met een vooraf gedane onrendabele 
investering.   

 
 
Bij welke besluitvorming door corporaties dan 
ook, is een analyse van de marktontwikkeling 
in de regio van groot belang.  De huidige krim-
pregio's beperken zich tot Oost Groningen, 
Zuid Limburg en Zeeuws Vlaanderen. De ver-
wachting is dat tenminste de helft van de Ne-
derlandse gemeenten met krimp te maken 
krijgen. Het zijn met name de kleinere steden 
en dorpen waar verdere krimp te verwachten 
valt.   
 

 
 

Bijgaande kaart geeft de huidige krimpgebie-
den en de toekomstige krimpgebieden of  
anticipeergebieden.  Deze gebieden worden 
gekenmerkt door 'grijze druk'.  Hiermee wordt 
het aantal ouderen (> 65jr) ten opzichte van 
het aantal werkenden aangegeven.  In krimp-
gebieden kan de grijze druk oplopen tot 

Figuur 35 Anticipeergebieden 

A-scenario's 
Scenario's met een afnemende ingreep-
grootte die over een levensduur van 75 jaar 
rendabel zijn, worden in deze publicatie als 
A-scenario's aangemerkt.   
 
Bij sociale woningbouw is  - voor het berei-
ken van (zwakke) rentabiliteit - alleen de 
ingreepsequentie van de aanvangsingreep in 
combinatie met doorexploiteren (ingreepni-
veau 1/ 1+)  mogelijk.  
 

B-scenario's   
Scenario's waarbij doorexploiteren na afloop 
van de exploitatieperiode van een ingreep 
niet meer mogelijk blijkt en gekozen moet 
worden voor sloop of vervangende nieuw-
bouw (passend op de groei- of krimpfactor), 
worden in deze publicatie als B-scenario's 
aangemerkt.   
 
Bij sociale woningbouw is de kans voor het   
optreden van een B-scenario het grootst in 
een krimpmarkt 
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45%24.  Corporaties zijn met hun onderhouds- 
en ingreepprogramma's  vaak bezig met de 
waan van de dag en kijken niet wat er na 15 
jaar in hun regio aan de hand is.  Bij oplopen-
de krimp en grijze druk ontstaat al vlug een B-
scenario. De ingrepenreeks wordt dan onder 
broken omdat  exploitatie niet langer verant-
woord is.   
 
Bovenstaande overwegingen leiden tot onder-
staande scenario's in 15 jarige modules  voor 
het incourante deel van de woningvoorraad.    
Daarbij is steeds aangeven in welke exploita-
tietermijnen sprake is van dubbele lasten:  de 
last van de aanvangsinvestering en de last van 
ingreep 1, aangeduid met bijv. '4/1'.   
 
Wat betreft de basisingreep (niveau 1) is 
steeds gedifferentieerd naar onderhoud- en 
mutatiekosten.  In tabel 5 staat O1 voor laag 
regulier onderhoud (€ 800--); O2 voor het ge-
middelde onderhoud (€1250,--) en O3 voor 
hoog onderhoud (€1 650,-- ).  M1 staat voor 
laag mutatieonderhoud om de 15 jaar 
(€2250,--) ; M2 voor gemiddeld mutatieonder-
houd (€ 3750,--) en  M3 voor hoog mutatieon-
derhoud (€4500,--).  
 
A-scenario's 
 
Scenario (1a),  

 
Regulier, klachten- en mutatieonderhoud in 
exploitatietermijnen van 15 jaar. Omdat louter 
doorexploiteren tot steeds oudere woningen 
leidt met een hogere onderhoudsbehoefte is 
na de eerste exploitatieperiode van het hoog-
ste onderhoudsniveau uitgegaan (O3).  
 
Voorwaarde: exploitatie positief. Uitgangs-
punt is de nulsituatie op labelniveau E/F.  Het 
complex wordt gedurende de 75-jarige le-
vensduur van de woning doorgeëxploiteerd. 
Als exploitatie binnen de levensduur niet meer 
rendabel is, moet de corporatie besluiten tot 

                                                           
 

24
 Het aantal gepensioneerden in heel 

Nederland is volgens CBS  inmiddels de 3 miljoen 
gepasseerd.   Hun aandeel zal verder oplopen tot 
ca 25,9 % in 2040.  (4,6 miljoen 65+ op een bevol-
king van 17,8 miljoen).  

sloop / vervangende nieuwbouw of verkoop 
(B-scenario, zie 1b).    
 
Scenario (1a+ ) 

 
Als niveau 1, met extra (kosteneffectieve) 
vervanging van componenten. Hiervoor is bij 
alle termijnen van investeringsniveau (O3) 
uitgegaan. 
 
Voorwaarde: exploitatie positief met moge-
lijkheid tot kosteneffectieve vervangbaarheid 
van componenten. Het complex wordt gedu-
rende de 75-jarige levensduur van de woning 
doorgeëxploiteerd. De corporatie heeft in het 
verleden enigszins geïnvesteerd in energiezui-
nigheid (bijvoorbeeld de vervanging van gas-
kachels door VR ketels).  Upgrading van label 
D naar label C/B.    
 
Scenario (2a) 

 
Groot onderhoud, exploitatieperiode 15 jaar, 
daarna doorexploiteren.  Na de exploitatiepe-
riode is voor de volgende termijnen van het 
hoogste onderhoudsniveau uitgegaan (O3). 
 
Voorwaarde: exploitatie positief. Upgrading 
naar label B met enige comfortverbetering. 
Het casco is slecht, zodat eerst groot onder-
houd noodzakelijk is. Daarna alleen regulier en 
mutatieonderhoud (niveau 1). Als het  com-
plex na de exploitatietermijn van 15 jaar niet 
meer rendabel is, moet de corporatie beslui-
ten tot sloop, vervangende nieuwbouw of 
verkoop (B-scenario , zie 2b).   
 
Scenario (3a)  

  
Ingrijpende renovatie, exploitatieperiode 30 
jaar, daarna doorexploiteren. Uitgegaan is van 
geleidelijk oplopend onderhoud naarmate de  
woning ouder wordt.  Na de exploitatieperio-
de van 30 jaar is uitgegaan van het hoogste 
onderhoudsniveau  (O3). 
 
Voorwaarde:  exploitatie positief.  Upgrading 
naar label A met comfort- en bouwtechnische 
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verbetering. De exploitatieperiode over de 
aanvangsinvestering loopt over twee termij-
nen (30 jaar).  Daarna alleen regulier- en mu-
tatieonderhoud (niveau 1).  Als het complex 
na de exploitatietermijn van 30 jaar niet meer 
rendabel is,  moet de corporatie besluiten tot 
sloop / vervangende nieuwbouw of verkoop 
(B-scenario , zie 3b).   
 
Scenario (4a) 

 
Transformatie, exploitatieperiode 45 jaar, 
daarna doorexploiteren. Na de exploitatiepe-
riode van 45 jaar is uitgegaan van gemiddeld  
onderhoud  (O2). 
 
Voorwaarde:   exploitatie positief.  Upgrading 
naar label A+ / A++ met comfort- en bouwtech-
nische verbetering. De exploitatieperiode over 
de aanvangsinvestering loopt over drie termij-
nen (45 jaar).  Daarna alleen  regulier en mu-
tatieonderhoud (niveau 1).  Als het  complex 
na de exploitatietermijn van 45 jaar niet meer 
rendabel is,  moet de corporatie besluiten tot 
sloop, vervangende nieuwbouw of verkoop (B-
scenario , zie 4b).   
 
Scenario (5a)  

 
Vervangende nieuwbouw, exploitatieperiode 
45 jaar,  daarna doorexploiteren.  Uitgegaan is 
van een laag onderhoudsniveau O1.  
 
Voorwaarde:  de exploitatie van de bestaande 
woningen blijkt niet rendabel. Vervangende 
nieuwbouw (aangepast op de groei- of krimp-
factor).  De woon- en bouwtechnische eisen 
liggen op nieuwbouwniveau.  De energiepres-
tatie ligt op niveau  EPC = 0,4 of energieneu-
traal. De exploitatieperiode van de aanvangs-
investering loopt over drie termijnen (45 jaar). 
Daarna weer regulier en mutatieonderhoud 
(niveau 1).   
 
In plaats van een B-scenario kan na de exploi-
tatieperiode al dan niet kosteneffectieve ver-
vanging van componenten nodig zijn. Dat is 
tot uitdrukking gebracht met een hoger on-
derhoudsniveau O3 ( ingreepniveau  1+).  
 

B-scenario's  
 
Hieronder is uitgegaan van mogelijk optre-
dende B-scenario's na afloop van de exploita-
tieperiode van een ingreep.  B-scenario's kun-
nen natuurlijk eerder optreden. Hier is niet 
vanuit gegaan. Verondersteld is dat een cor-
poratie een gedegen afweging heeft gemaakt 
en in staat is te voorzien dat er gedurende de 
voorziene exploitatieperiode geen onverwach-
te dingen gebeuren.  Het is als het ware een 
ingecalculeerd risico.  Als dat risico echter nog 
eerder optreedt dan voorzien, is sprake van 
een  'worst case' B-scenario.  

  
Scenario (1b)  

 
Regulier onderhoud met opvolgende ingreep  
van sloop / vervangende nieuwbouw (passend 
op groei- of krimpfactor).  
 
Reden: de exploitatie blijkt niet rendabel. Re-
gulier -en mutatieonderhoud hoog ( O3 en M3)  
 
Scenario (2b)  

 
Groot onderhoud met opvolgende ingreep   
van sloop / vervangende nieuwbouw (passend 
op groei- of krimpfactor) 
  
Reden: de exploitatie blijkt niet rendabel. Re-
gulier -en mutatieonderhoud hoog ( O3 en M3)  
 
Scenario (3b)  

 
Renovatie met opvolgende ingreep  van sloop 
/ vervangende nieuwbouw (passend op groei- 
of krimpfactor) 
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Worst case B-scenario's   
Naarmate een B-scenario eerder optreedt 
dan de voorziene exploitatieperiode zijn de 
lasten voor een vervolginvestering zwaar-
der.  B-scenario's die nog voor de afloop van 
de theoretische exploitatietermijn optreden 
zijn  'worst case'  B-scenario's  genoemd.  
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Reden: de exploitatie blijkt niet rendabel. Re-
gulier -en mutatieonderhoud hoog ( O3 en M3)  
 
Scenario (4b)  

 
Transformatie met opvolgende ingreep  van 
sloop / vervangende nieuwbouw (passend op 

groei- of krimpfactor) . 
 
Reden: de exploitatie blijkt niet rendabel. Mu-
tatieonderhoud hoog ( M3)  

3.6 Tabel ingreepscenario's 
 
Overeenkomstig bovenstaande uitgangspun-
ten, bijgaand tabel 5 voor de A- en B-
scenario's in 5 exploitatietermijnen (15 jaar).   
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Scenario 
Ingrepen 

Compo- 
nenten 

Aanvangs-
investe-
ring 

Termijn 
1 

Termijn 
2 

Termijn 
3 

Termijn 
4 

Termijn 
5 

A-Scenario  
(1a / 1a

+
) 

Doorexploiteren  

casco - O2 O3 O3 O3 O3 

schil - O2/O3 *) O3 O3 O3 O3 

inbouw - M2 M2 M2 M2 M2 

installatie - O2/O3 *) O3 O3 O3 O3 

B-Scenario (1b) 
Doorexploiteren -  
Nieuwbouw  

casco - O3  
Zie Scenario (5) schil - O3 

inbouw - M3 

installatie - O3 

A-Scenario (2a) 
Groot onderhoud - 
Doorexploiteren 
 

Casco € 1.500,-- O1 O2 O3 O3 O3 

Schil  € 7.500,-- O1 O2 O3 O3 O3 

Inbouw € 10.500,-- - M2 M2 M2 M2 

installatie €10.500,-- O1 O2 O3 O3 O3 

B-Scenario (2b) 
Groot onderhoud - 
Nieuwbouw 

Casco € 1.500,-- O1  
Zie Scenario (5) Schil  € 7.500,-- O1 

Inbouw € 10.500,-- M3 

installatie €10.500,-- O1 

A-Scenario (3a)  
Renovatie **) - 
Doorexploiteren 

Casco   €9.000,-- O1 O2 O3 O3 O3 

Schil  €18.000,-- O1 O2 O3 O3 O3 

Inbouw  €15.000,--  - M2 M2 M2 M2 

installatie  €18.000,-- O1 O2 O3 O3 O3 

B-Scenario (3b)  
Renovatie**) -   
Nieuwbouw  

Casco € 9.000,-- O3 O3  
Zie Scenario (5) Schil € 18.000,-- O3 O3 

Inbouw  € 15000,--  - M3 

installatie  €18.000,-- O3 O3 

A-Scenario (4) **) 
Transformatie - 
Doorexploiteren 

Casco € 50.000,-- O1 O1 O1 O2 O2 

Schil € 20.000,-- O1 O1 O1 O2 O2 

Inbouw  €10.000,--  - M2 M2 M2 M2 

installatie  €20.000,-- O1 O2 O2 O2 O2 

B-Scenario (4b)**) 
Transformatie -  
Doorexploiteren 

Casco € 50.000,-- O1 O2 O2  
Zie Scenario (5)  Schil € 20.000,-- O1 O2 O2 

Inbouw  €10.000,--  M2 M3 M3 

installatie  €20.000,-- O1 O2 O2 

A-Scenario (5a) **) 
Vervangende 
nieuwbouw 

Casco € 28.000,-- - O1 O1 O1 O1 

Schil € 28.000,-- O1 O1 O1 O1/O3 ***) O1/O3***) 

Inbouw  €24.000,--  - M1 M1 M1 M1 

installatie  €20.000,-- O1 O1 O1 O1/O3***) O1/O3***) 

Uitgegaan is van de bouwkosten, niet van de stichtingskosten 
O = Regulier onderhoud (planmatig + klachten) jaarlijks per component (ex inbouw) 
O 1,2 en 3 Indices voor gezamenlijke componenten casco, schil en installaties.  
O1 = laag regulier en klachtenonderhoud € 800--;  O2 gem. = €1250,-- ; O3 hoog = €1 650,--  (zie tabel  7) 
M = mutatieonderhoud component inbouw om de 15 jaar : bereik €2000,-- tot €6000,-- (extreem) 
M1= laag mutatieonderhoud €2250,--;  M2 (gemiddeld) = € 3750,--; M3 ( hoog) = €4500,-- 
- = n.v.t. (geen kosten) 
*)  In geval scenario 1

+
 is voor de eerste termijn  met O3 gerekend  

**)  ex toeslag bijkomende kosten 
***) In plaats van een B-scenario wordt uitgegaan van partiële vervanging voor schil en installatie (niveau 1

+
 )  

 
Tabel  5  Ingreepscenario's en kostentoedeling 
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Kosten-Baten (K-B) analyse in-
greepscenario's    

 

4.1 Algemeen 
 
 
 
 
 

 
 
Met het contant maken van in de toekomst te 
verwachten kosten en baten kan - rekening 
houdend met onzekerheid - inzicht worden 
gegeven in beslissingen en hun gevolgen.  Hoe 
kunnen gevolgen van beslissingen in de tijd 
worden vertaald naar het hier en nu?  Gevol-
gen hebben minder betekenis voor dat ‘hier 
en nu’, naarmate ze verder weg in het ver-
schiet liggen.  Voor het bepalen van de reële 
gevolgen bij aanvang van een reeks verder 
weg in de tijd gelegen investeringen kan ge-
bruik worden gemaakt van de contante waar-
demethode. Met contant maken wordt het 
herleiden van bedragen bedoeld die in loop-
tijd van een project worden uitgegeven en 
ontvangen, rekening houdend met een be-
paalde rentevoet  
 
Particuliere investeerders bekommeren zich 
doorgaans niet om rendementen van investe-
ringen over langere perioden dan veertig jaar.  
Uit maatschappelijk oogpunt zijn lange termijn 
investeringen wel degelijk van belang, zoals in 
dit geval voor sociale woningbouw. Het gaat 
dan om een vanuit maatschappelijk oogpunt 
acceptabel netto rendement (het verschil van 
de als gemeenschap te betalen rente minus 
inflatie).  In zijn algemeenheid is bij langere 
perioden het verschil tussen de rente op 
goudgerande waarden als staatsleningen en 
de inflatie 4 a 4,5%.  In deze publicatie is de 
netto rente op 4% gesteld. (zie Hfdst. 4, par. 
4.2).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenals de kosten kunnen ook de baten van 
een ingreep contant worden gemaakt.  Een 
belangrijke vraag daarbij is, wie de eigenaar is 
van die kosten en baten. In deze publicatie zijn 
twee doelen geformuleerd: de vorming van 
een Revolving Fund (RF) en de beperking van 
milieulasten tengevolge van de aanvanginves-
tering van ingrepen en het verdere gebruik 
van woningen. Beide zijn maatschappelijke 
doelen, waarvan er één (RF)  in de hand van 
private instellingen (de corporaties) ligt.  
 
De eigenaar van het  RF is de verhuurder. Kos-
ten en baten voor een RF zijn rechtstreeks in 
geld uit te drukken.   Het  verschil tussen con-
tant gemaakte kosten en baten geeft uitdruk-
king aan de potentie om zo’n RF te vormen.  
De baten voor de vorming van RF zijn de 
huuropbrengsten. Deze worden in de reken-
modellen netto gehouden (huurverhoging - 
inflatie = 0). Als een corporatie investeert in 
energiebesparing, dan gaat het profijt daarvan   
naar de huurder.  Door de koppeling van de 
huur aan energielabels kunnen deze investe-
ringen toch voor de verhuurder in de baten-
stroom tot uitdrukking worden gebracht (zie 
Hfdst 4, par. 4.3).  
  
Bij de milieulastenanalyse is de eigenaar van 
de milieuschuld die door menselijke activitei-
ten wordt opgebouwd, de mensheid zelf. Het 
is minder eenvoudig om milieueffecten als 
materiaaluitputting en CO2 emissie in geld uit 
te drukken.  Toch wordt dit ook in milieuland 
betracht om zodoende te komen tot eendui-
dige weegmethoden.  Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van zogeheten schaduwprijzen. Een 
schaduwprijs is het voor de overheid hoogst 
toelaatbare kostenniveau per eenheid emis-
siebestrijding.  De milieuanalyse is beperkt tot 
een lastenanalyse, waarbij is uitgegaan van 
schaduwprijzen, die zijn vastgesteld voor het 
maken van een milieuprestatieberekening 

Stel, ik heb een bedrag van € 100,-- bij een 
rentevoet van 4%.  Na 1 jaar is dit bedrag 
uitgegroeid tot 1,04 x 100, na het tweede 
jaar tot (1,04)2 x 100,  dus na n jaar tot 
(1,04)n x 100.   Bezit ik echter in jaar n € 
100,-- , dan is dit bedrag in eerste jaar  
(1/ 1,04)n  x € 100,--    
 

Figuur 36    
De K-B analyse 
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(Bouwbesluit).  De ideale situatie is een nul-
last.   
 
In beide analyses gaat het dus om in geld uit 
te drukken entiteiten.  De eigenaren van de 
kosten en baten verschillen echter: bij RF 
vorming  is het de corporatie en bij (het voor-
komen van ) milieuschuld is het de mensheid. 
Kosten en baten van deze analyses zijn dan 
ook niet samen te nemen. Wel vormen ze 
beide argumenten voor het nemen van in-
greepbeslissingen.  Voor ieder ingreepscenario 
zijn dus twee analyses beschikbaar, die als 
achtergrond voor een ingreepbesluit dienen.   
 
Omdat de milieulasten in schaduwprijzen 
worden uitgedrukt, kunnen zij - evenals bij de 
K-B analyse voor RF vorming - worden afge-
waardeerd. De contante waarde van het 
hoogst toelaatbare kostenniveau per eenheid 
emissiebestrijding is bij een aangenomen net-
to rente van 4% immers minder waard, naar-
mate de milieulast verder weg in de tijd lig-
gen.  
 
 

4.2 Horizonbepaling K-B analyse 
 

 
 
 
 
 

 
Een belangrijk vraagstuk betreft het bepalen 
van de reikwijdte in beide analyses.   Een K-B 
analyse kan geen oneindige reeks van ingre-
pen beschrijven. De onzekerheid hierover 
wordt groter, naarmate volgende ingrepen 
verder weg in het verschiet  liggen. Van belang 
is dat een waarnemingshorizon wordt vastge-
legd. Buiten die horizon is teveel onzekerheid 
om verantwoord uitspraken over gevolgen te 
kunnen doen.        
 
In Hfdst.3, Kwalitatieve benadering ingreep-
scenario's,  is uitgegaan van 15 jarige termij-
nen met een uiterste levensduur van 75 jaar.   
Deze levensduur is als volgt te verantwoor-
den:    
 

De huidige leeftijd van corporatiewoningen is 
gemiddeld 55 jaar. Het aantal onttrekkingen 
aan de huurvoorraad bedraagt ca. 0,5%.  Uit-
gaande van die vervangingsgraad zou de ge-
middelde leeftijd van woningen een eeuw 
mogen  bedragen.  Een veel genoemde duur is 
de economische levensduur; de periode 
waarover aanvangsinvesteringen worden af-
geschreven. De economische levensduur blijkt 
variabel in de tijd.  De overheidsleningen ten 
tijde van de wederopbouw gingen uit van een 
75-jarige annuïteitlening voor de kavel, een 
50-jarige lening voor de woning en een 25-
jarige afschrijving voor de CV bij een rentevoet 
van 8%. Tegenwoordig liggen zowel de af-
schrijvingstermijnen als de rentevoet lager: 30 
jaar bij een rentevoet van ca. 4%   
 
In de literatuur wordt een grote variatie aan  
levensduren genoemd.  Zij kunnen reiken van  
zo'n tweehonderd jaar, met verwijzing naar 
bijvoorbeeld grachtenpanden 25 tot dertig jaar, 
met verwijzing naar de Japanse markt.  Een 
veel gehanteerde levensduur in de LCA litera-
tuur is een periode van 75 jaar.  
 
Omdat voorspellingen over de levensduur van 
woningen nogal variabel zijn, is voor de K-B 
analyse en de milieulastenanalyse een andere 
benadering voorgesteld.  Voor het nemen van 
beslissingen over ingrepen is niet zozeer de 
vraag hoe oud woningen kunnen worden rele-

                                                           
 

25
 Het ultieme duurzaamheidideaal is voor 

sommigen een eeuwigdurend voortbestaan van 
woningen. De valkuil is dat de tijdgeest van nu 
kritiekloos wordt geëxtrapoleerd naar een onbe-
stemde toekomst.  Wie vasthoudt aan een idee-
fixe van eeuwige levensduur verklaart ieder initia-
tief van een nieuwe generatie tot taboe.  De sterfe-
lijke mens regeert graag over zijn graf heen.  Diens 
opvattingen zijn echter tijdgebonden en bewegen 
als een Alice in Wonderland mee met een verande-
rende wereld. Willen de generaties na ons über-
haupt in een saaie risicoloze wereld leven waarin 
niets verandert? Iedere markt kent risico’s van 
verzadiging en krimp door verschuiving van werk-
gelegenheid, of innovaties die tot incourantheid 
kan leiden.  Mensen nemen in de euforie van de 
tijdgeest vaak risico’s die achteraf onbegrijpelijk 
zijn: illustratief is de vastgoedbubble van de kanto-
renmarkt die inmiddels een leegstand van ca. 7 - 8 
miljoen m

2
 heeft bereikt; achteraf bezien onrenda-

bele investeringen, die voor een nuttiger doel aan-
gewend hadden kunnen worden.    

Figuur 37  Horizonbepa-
ling K-B analyse 
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vant, maar gaat het meer om de vraag gedu-
rende welke termijn de gevolgen van verder 
weg gelegen ingrepen in de tijd nog substanti-
ele betekenis hebben voor een beoordeling 
van de kosten en baten in het 'hier en nu'. Een 
woning kan nog zo oud worden, op een gege-
ven moment zijn de contant gemaakte kosten 
en baten, gezien vanuit het punt van de aan-
vangsinvestering verwaarloosbaar. Immers 
verder weg in de tijd gelegen opbrengsten 
worden steeds minder waard, afhankelijk van 
de  marktrente.   
 
Uitgaande van het hierboven voorgestelde 
netto maatschappelijke rendement van 4% 
(marktrente zonder inflatie c.q. trendmatige 
huurverhogingen) en  een drempelwaarde van 
5% (minder dan 5% opbrengst uit een contant 
gemaakte toekomstige kosten- of baten-
stroom is niet meer significant) is de reikwijd-
te voor de analyses op 75 jaar gehouden.  
Deze termijn komt mooi overeen met de le-
vensduur die in LCA berekeningen wordt ge-
hanteerd en waarop de schaduwprijzen voor 
milieulasten zijn gebaseerd.  De termijn kan 
ook  netjes worden ingedeeld in modulaire 
afschrijftermijnen van 15 jaar.  

 
Het uitgangspunt over de 75jarige periode van 
de levensduur is, dat exploitatie van de incou-
rante voorraad in ieder geval niet verliesge-
vend is (∑ Baten  - ∑ kosten  ≥ 0).   Als nog 
opbrengsten worden gegenereerd, is de in-
courante voorraad niet afhankelijk is van het 
courante deel.  Zolang er spanning staat op de 
lokale woningmarkt, kan een corporatie rustig 
incourante (en goedkope) types in de markt 
houden en daarbij in K-B analyses een 75 jari-
ge batenstroom hanteren, voor zover althans 
de onderhoudskosten niet ontoelaatbaar op-
lopen.  Dan is sprake van een A- scenario (1a), 
als beschreven in Hfdst. 3, par. 3.5.   Een K-B 
analyse van het incourante deel bij de diverse 
ingrepen komt aan de orde in Hfdst. 4, par. 
4.5. 
 
Indien voor het incourante deel geldt dat    
∑Baten - ∑ kosten < 0, (bij optredende B-
scenario's),  zal het courante deel de negatie-
ve exploitatie van het incourante deel moeten 
opvangen. Een op te bouwen Revolving Fund 
voor regelmatige verversing van de voorraad 
komt daarmee in gevaar.  Deze problematiek 

komt aan de orde in Hfdst. 4,  par. 4.4,  4.6  en 
4.7.   
 
Reeds is opgemerkt dat voor het inschatten 
van het risico op een B-scenario een regionale 
meerjarenanalyse van de markt nodig is, 
waarbij vragen worden beantwoord als: hoe 
ontwikkelt zich de werkgelegenheid en de 
vergrijzing in de regio, is er een trendmatig 
vertrekoverschot, aan welke prijscategorie van 
woningen is behoefte en welke types in die 
categorie scoren het beste?    
 
In het geval dat een investeerder onzeker is 
over de markt, omdat er al sprake is van leeg-
stand en ook verdere krimp heel waarschijnlijk 
is, zal naar de scenario's van ingreepbeslissin-
gen op termijn moeten worden gekeken.  In 
dat geval komen de B-scenario's van 1b, 2b, 
3b, 4b aan de orde (zie Hfdst. 4, par. 4.5). Af-
hankelijk van de marktanalyse van de betref-
fende regionale markt waar een ingreepbe-
sluit moet worden genomen, kan een onze-
kerheidsfactor worden geïntroduceerd: wat is 
de kans dat het B-scenario (of nog erger, een 
worst case B-scenario) gaat optreden?  Die 
onzekerheidsfactor kan dan vervolgens wor-
den vermenigvuldigd met de netto contante 
waarde (positief of negatief) van de ingreep.     
 
Een elegantere wijze van het uitdrukken van 
onzekerheid, is het beperken van de waarne-
mingshorizon in de K-B analyse.  Deze route 
kunnen corporaties volgen- als een tweede 
invalshoek - zodra zij voor een lastige keuze 
staan tussen de verschillende ingreepniveaus 
in een krimpmarkt.   De onzekerheid kan in de 
K-B analyse tot uitdrukking worden gebracht 
in het verhogen van de rentevoet.  Wordt 
hiervoor 7% genomen (vergelijkbaar met het 
renteniveau in Zuid-Europese landen) dan zijn 
kosten en baten na 45 jaar niet meer signifi-
cant (minder dan 5%).   De levensduur wordt 
dan met 30 jaar bekort.  Voor een ingrijpende 
renovatie (niveau 3) kan na de afschrijvingspe-
riode dan nog met slechts 15 jaar worden 
gerekend. Bij transformatie (ingreepniveau 4) 
kan na de afschrijving niet meer worden door-
geëxploiteerd (vergelijkbaar met het overeen-
komstige  B-scenario).        
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4.3 Specificatie Kosten en Baten 
 
Welke kosten- en batensoorten zijn relevant? 
Naast de aanvangsinvestering genereert een 
project jaarlijkse kosten voor onderhoud en 
mutaties (de exploitatiekosten van ingreepni-
veau 1, als aangegeven in tabel 5).  
 
K-B analyse (Revolving Fund):  
 
Kosten  

 Initiële investering ingrepen, uitgedrukt als 
% van N (nieuwbouwkosten) 

 Vervolginvesteringen over waarnemings-
horizon K-B analyse (zie hieronder) 

 Jaarlijks onderhoud en exploitatielasten  
 
Baten 

 Jaarlijkse huuropbrengst  
 
Uitgegaan wordt van een gemiddelde netto  
huur in schaarstegebieden (Randstad) en 
krimpgebieden, waarbij huurverhoging en 
inflatie in gelijke pas lopen.  Indien de ingre-
pen tot verhoging van het puntensysteem 
leiden, worden deze toegerekend (energiebe-
sparing).  Er kan ook sprake zijn van verlaging 
huuropbrengsten vanaf 2014.   
 
Milieulasten 
Kosten (uitgedrukt in schaduwprijzen) 

 M,  schaduwprijs materiaalcomponent  

 E, schaduwprijs  Energiecomponent 
 
In tabel  5 is reeds een kwalitatieve benade-
ring gedaan van de kosten per ingreeptype.  
Hoe zit het met de baten?   
 
Het voornemen van het kabinet is om het 
huidige woonwaarderingstelsel (puntensys-
teem) af te schaffen en de huur te baseren op 
4,5% van de WOZ waarde.  In krimpgebieden 
gaan huurders er op vooruit. In groeigebieden 
gaan huurders er op achteruit.  De huurverho-
ging in deze gebieden wordt vervolgens afge-
roomd. Onduidelijk is of en hoe energiebespa-
ring gaat worden gewaardeerd.     
 
Vooralsnog is in deze publicatie als beste lei-
draad voor het vaststellen van de huurhoogte 
uitgegaan van het huidige stelsel. Het vereffe-
nen van investeringen in energiebesparing 
met opbrengsten uit huurverhoging en een 
toeslag voor comfortverbetering is immers de  
gebruikelijke praktijk. Verder wordt ook  in het 
huidige woonwaarderingsstelsel al rekening 

gehouden met verschillen tussen krimp- en 
groeigebieden. De liberalisatiegrens ligt op 
140 punten of €653,88 per maand.  Voor in-
courante wooncomplexen wordt uitgegaan 
van goedkope huur ≤ €300,--.  In schaarstege-
bieden (groeimarkten) kan max. 25 punten 
worden bijgeteld.   Dit is gehouden op  ≤ 
€400,-- (huur incl. servicekosten).   Als een 
woning nog geen energielabel heeft, dan wor-
den punten toegekend op basis van het bouw-
jaar.  Omdat de punten voor isolatie en ver-
warming zijn vervallen, zal de maximale huur-
prijs lager uitkomen. Zie tabel 6.  

 
De puntentelling voor verwarming en isolatie 
(max. 23 punten) is afgeschaft. Daarvoor is het 
energielabel in de plaats gekomen. Het ver-
schil tussen label G en label A++ (eengezins) is 
44 punten. Dat is ca €200,-- aan huur per 
maand.  Het gemiddelde niveau van corpora-
tiewoningen ligt op label C/D. In geval van 
label D is dat 9 punten verschil, hetgeen neer-
komt op ca €40,-- /mnd.  huurverlaging.     

 

Labels Punten 
Eengezins 

Punten     
Meergezins 

Als geen 
label 
(Bouwjaar) 

 A 
++

 44 40  

Label A 
+
 40 36  

Label A  36 32 > 2002 

Label B 32 28 2000-2001 

Label C 22 15 1998-1999 

Label D 14 11 1992-1997 

Label E 8 5 1979-1978 

Label F 4 1 1977-1978 

Label G 0 0 >1976 

Tabel 6   Labels en punten 

Figuur 38  Labels en EPC 
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Het energiegebruik wordt niet als aparte kos-
tenpost in de K-B analyse voor RF vorming  
opgenomen, maar verrekend in een huurver-
hoging of verlaging.  Een investering voor la-
ger energiegebruik komt dus in de baten-
stroom voor de corporatie tot uiting.  Het is te 
zien als een toegestane huurstijging.  De cor-
poraties zullen dat overigens niet altijd in re-
kening brengen, zeker als de grens voor indi-
viduele huurtoeslag wordt overschreden.  Wat 
is de werkelijke besparing?   
 
Volgens de Toolkit Bestaande bouw (zie lit. 
Bijlage V)  zijn de energielasten van een por-
tiekwoning (label E) ca. €1200,-- (installatie en 
verlichting) op jaarbasis. Upgrading naar label 
A geeft een reductie van 45%.  De besparing 
per maand is dan € 45,-- 26.  Het laatste de-
cennium  zijn de  energielasten per tien jaar 
verdubbeld.  Een conservatieve aanname is 

                                                           
 

26
 Dat is wel een netto besparing zonder 

rekening te houden met vaste lasten!   

dat de gasprijs binnen deze termijn verdubbelt 
en daarna constant blijft.  Rekening houdend 
met deze prijsstijgingen en comforttoename is 
de sprong van label E naar B/A op € 100,-- per 
maand gesteld.  De sprong van label E naar 
label B/C zit daar tussenin (€50,--).   
 
Indien bij een laag labelniveau geen energie-
stap wordt gezet, wordt de huur met €50,-- 
verlaagd.   Voor de ingrepen 4 en 5 is uitge-
gaan van een opslag van € 200,--. Als basis-
huur (incl. servicekosten) is uitgegaan van 
€300,-- in krimpgebieden en € 400,-- in 
schaarstegebieden.  Bij de verschillende sce-
nario's is uitgegaan van de huurverhogingen, 
als aangegeven in bijgaand kader.  In geval van 
de lagere inkomens zal  een huurtoeslag gro-
tendeels de huurverhoging dekken. Enkele 
voorbeelden zijn uitgewerkt in Bijlage III.  
 
Wat betreft de toe te rekenen bedrijfslasten 
per woning is de prognose van het Centraal 
Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV, 2010-
2014) het uitgangspunt.  Er  is een grote sprei-
ding van onderhoud- en bedrijfslasten bij cor-
poraties. De bedrijfslasten van  grote corpora-
ties blijken een stuk hoger te liggen dan van 
kleine corporaties.  In de analyses wordt als 
basis uitgegaan van gemiddelde onderhouds-
lasten. Deze bedragen per woning €1250,-- (ex 
mutatieonderhoud) en de bedrijfslasten 
€1850,--  (zie tabel 7)27. 
 

                                                           
  

27
 Inmiddels zijn corporaties bezig hun 

bedrijfsvoering 'lean' te maken als in deze publica-
tie bepleit.    

Type  
onderhoud  

O1 
Laag 

O2 
Gem.  

O3 
Hoog  

Klachten  € 200,-- € 300,-- € 400,--          

Planmatig  € 600,-- € 950,-- € 1250,-- 

Totaal €800,-- € 1250,-- €1650,-- 

+ bedrijfs-
lasten  *) 

€ 2650,-- € 3100,-- € 3500,-- 

Mutatie M1 M2 M3 

€  150,-- € 250,--  € 300,--  **) 

Per termijn  €2250,-- € 3750,-- €4500,-- 
 

 *) Bedrijfslasten ex onderhoud: € 1850,-- gemiddeld 
per woning  

**) € 400,--  in krimpmarkten bij B-scenario's  
      (worst case)  
 
Tabel 7  Onderhoud- en bedrijfslasten  

Scenario's  en huren 
 
Scenario (1a):   
Regulier onderhoud,  geen huurverhoging (ba-
sishuur €300 – €400). 
 
Scenario (1b):   
Basis huur, daarna ingreep 5 (+ € 200,--) 
 
Scenario (2a):  
Groot onderhoud, label B, meergezins en  com-
fort:  basis + €50,-- 
 
Scenario (2b):   
Groot onderhoud, dan ingreep 5 (+ € 150,--) 
 
Scenario (3a):  
Renovatie: label A 

+
 comfort: basis + € 100,-     

 
Scenario (3b):  
Renovatie: label A en comfort: basis + €100,-- 
daarna  Ingreep 5 (+ €100,--) 
 
Scenario (4a):   
Transformatie: Label A

+
 / A

++
, woonopp.  en  

comfort:  basis  + €200,--   
 
Scenario (4b):  
Transformatie: Label A

+
 of A

++
, woonopp. en  

comfort: basis + €200,-- , daarna ingreep 5 (geen 
huurverhoging) 
 
Scenario (5a):   
Vervangende nieuwbouw (EPC 0,4), basis + 
€200,-- 
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Uitgegaan is van bruto bedrijfslasten.  Ver-
mindering van de lasten door verkoop van 
woningen of anderszins  is in deze K-B analyse 
niet in beschouwing genomen. Zie ook de 
opmerkingen in de samenvatting over 'Oc-
cam's  scheermes '.    
 
De onderhoudslasten bestaan uit klachtenon-
derhoud, planmatig onderhoud en mutatie-
onderhoud. De verdeling is gebaseerd op de 
publicatie 'Cijfers over wonen en wijken' van 
Min BZK 2010, waarbij de bedragen ook hier 
zijn afgerond.   De door het CFV geprognosti-
ceerde onderhoudsbedragen zijn gemiddel-
den. Verwacht mag worden dat de oudere 
woningen fors meer onderhoudslasten gene-
reren. Overeenkomstig de aannames in Hfdst. 
3, par. 3.3 is voor corporatiewoningen een 
gematigde spreiding aangehouden in de K-B 
analyse met +/- 1/3 afwijking ten opzichte van 
het gemiddelde, een en ander als aangegeven 
in tabel 5.   
 
NB: een standaard  huurderving van 0,3 is 
verrekend in de bedrijfslasten. Zodra de huur-
derving exceptioneel wordt (alle B- scenario's) 
is dit in de K-B analyse tot uitdrukking ge-
bracht.   
 

4.4  Uitgangspunten Revolving Fund (RF) 
 
Voor vervanging, uitbreiding of kwaliteitsver-
betering van de  voorraad wordt inzet van een 
Revolving Fund (RF) gevraagd. Vervangende 
nieuwbouw heeft immers een onrendabele 
top over de afschrijfperiode.  Een Revolving 
Fund is voor te stellen als een stuwmeer. In 
het stuwmeer stroomt water (euro's) door 
huuropbrengsten, maar door afschrijvingen, 
bedrijfslasten en onderhoud stroomt er water 
uit.  Een goed gevuld meer levert veel RF op 
om nieuwe projecten te beginnen. 
 
Dat kan ex ante worden beoordeeld door 
waarschijnlijke ingreepscenario's over die 
periode contant te maken.  In Hfdst. 4, par. 
4.5 wordt deze exercitie uitgevoerd  voor het 
incourante deel en vervolgens in samenhang 
met het courante deel beschouwd.  Met een 
K-B analyse over 75 jaar kan worden vastge-
steld hoeveel water er na deze periode nog in 
het meer zit.  
 
 

 
 
Figuur 39  Revolving Fund (RF),  voorgesteld als een 
bergmeer 

Tijdens de 75-jarige periode doen zich  situa-
ties voor, waarbij er door afschrijvingen, 
huurderving of oplopend onderhoud meer 
water uitgaat dan er instroomt. Dat kan wor-
den opgevangen door het aantrekken van 
vreemd vermogen. Indien dat vermeden kan 
worden, is dat gunstig voor de opbouw van 
RF,  met name in geval de rente van vreemd 
vermogen gaat oplopen. Een duurzame ver-
vangingsmarkt veronderstelt dat het meer ten 
alle tijde voldoende water heeft.  
 
De economische afschrijfperioden van de ver-
schillende ingrepen zijn in relatie gebracht tot 
het te investeren bedrag.  Wat betreft ingreep 
4 en 5 is dat een periode van 45 jaar.  Voor 
ingrijpende renovatie (ingreep 3), 30 jaar en 
voor groot onderhoud (ingreep 2), 15 jaar. 
Hoewel leningen veelal voor een dertigjarige 
periode worden afgesloten is voor deze gedif-
ferentieerde opbouw gekozen, om daarmee 
een - in relatie tot de investeringshoogte - 
acceptabele maatschappelijke periode uit te 
drukken gedurende welke een woning nog kan 
worden belast met afschrijvingen  van de aan-
vangsinvestering.    
 
Aan ingreepscenario's of combinaties daarvan, 
moet de eis worden gesteld dat zij toekomst-
bestendig zijn, dat wil zeggen, dat zij niet al-
leen in staat zijn om de eigen broek op te 
houden, maar ook inkomsten kunnen genere-
ren voor volgende ingrepen in de voorraad.  
Het is het aloude principe dat de kost voor de 
baat uitgaat. Het courante deel van de voor-
raad kan enerzijds worden aangewend voor 
ondersteuning van het incourante deel, an-
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derzijds voor het bijfinancieren van de in-
greepscenario's 2 t/m 5.     
 
De huidige situatie van de huurvoorraad 
wordt vertekend doordat corporaties nog veel 
afgeschreven en incourant bezit kunnen door-
exploiteren of uitponden. Deze situatie zal 
evenwel niet eeuwig doorgaan.   In deze pu-
blicatie zijn we op zoek naar de parameters 
van een zelfregulerend (zwak renderend) stel-
sel dat in eigen vervanging kan voorzien.   
 
Core business corporaties 
Duurzame vervanging richt zich op de 'core 
business' van corporaties, het verhuren van 
woningen aan de lagere en middeninkomens.   
 
De winst- en verliesrekening van corporaties 
laat tal van posten zien, die niet relevant zijn 
voor bovenbeschreven doel, al zijn extra baten 
altijd een plezierige bijkomstigheid.   Zo zijn 
corporaties bezig met de ontwikkeling van 
commercieel vastgoed en koopwoningen (ca. 
25% van de nieuwbouw) en voeren zij allerlei 
leefbaarheidsprojecten uit voor gemeenten.   
Daarnaast zijn er financiële constructies (deri-
vaathandel) waarvan de effecten op termijn 
lastig zijn in te schatten28.  Corporaties hebben 
uitgaven door oplopende rentelasten van ca. 4 
miljard euro jaarlijks en geprognosticeerde 
inkomsten door verkoop van huurwoningen 
en ander vastgoed van ca 5 miljard Euro29.    
 
In de corporatiewereld is veel discussie over 
de waarde van corporatiewoningen.  De ont-
wikkeling van het vermogen  wordt  van be-
lang geacht voor de financiële continuïteit  
van corporaties.  Moet het vermogen worden 
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (inclu-
sief transactiekosten) of tegen de marktwaar-
de? De Stichting Waarborgfonds Sociale Wo-
ningbouw (WSW) waardeert de materiële 
vaste activa van een corporatie op de verkrij-
gingsprijs.  Als de opbrengst of bedrijfswaarde 
lager ligt, dient deze waarde te worden gehan-
teerd.   Als eindwaarde wordt de restwaarde 
van de grond opgenomen.  Deze wordt afge-

                                                           
 

28
  De toezichthouder , het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) luidt al enige tijd de nood-
klok over de  financiële toestand waarin inmiddels 
zes corporaties verkeren door  speculatie en bran-
chevreemde projectontwikkeling.   
 

29
 Bron Prognoseperiode 2010-2014 CFV.    

leid van de grondwaarde aan het begin van de 
exploitatieperiode. Waardeontwikkeling (of 
verlaging) wordt in de waarderingsmodellen 
dus uitgesloten. Het is te zien als een conser-
vatieve (gemiddelde) benadering. Voor groei-
markten is het te pessimistisch, voor krimp-
markten te optimistisch.   
 
Met uitponden kunnen oude renteverplichtin-
gen, niet commerciële activiteiten en financië-
le debacles door te hoge risico's (derivaathan-
del) worden vergoed. Ervan uitgaande dat de 
handel buiten de core business van corpora-
ties elkaar min of meer in evenwicht houdt, 
zijn - naar analogie van Occam's scheermes - 
complicerende en speculatieve kosten en ba-
ten buiten het model houden.  Een model 
voor duurzame vervanging dient zich uitslui-
tend te richten op het betaalbaar en gezond 
houden van de huurvoorraad door vervanging 
of andere ingrepen.  De hypothese is dat er 
altijd een sociale huursector als vangnet moet 
zijn, die in staat is zijn eigen broek op te hou-
den en niet afhankelijk moet zijn van verkoop 
of overheidssteun. Een ander uitgangspunt is 
dat de woonquote niet verder op loopt. Deze 
is immers al verdubbeld sinds de jaren tachtig. 
Met welke parameters is dat mogelijk?  
 
De parameters van het duurzame vervan-
gingsmodel zijn  - aan de kostenkant bezien -  
de investeringen voor gehele of partiële ver-
vanging van componenten, de onderhouds- en 
bedrijfslasten van de corporatie en aan de 
batenkant de huuropbrengsten.   
 
Gemiddeld is  een investeringsruimte voor een 
vervangingsgraad van 1% aangehouden, als 
gemotiveerd in Hfdst 1, par.1.4.  Scenario (5a) 
wijst uit dat er met de huidige investeringen 
en opbrengsten per te vervangen woning een 
onrendabele top is van ca €40.000,-- (zie 
Hfdst. 4, par. 4.5). Per woning is dat bij 1% 
vervanging een jaarlijkse  last van ca €400,--.  
Maken we de jaarlijkse onrendabele top con-
tant over een 75jarige periode, dan zou iedere 
woning uit de voorraad uiteindelijk worden 
belast met globaal ca €10.000,-- Dat is een 
stevige opgave, met name voor krimpmark-
ten.   
 
Het voordeel van krimpmarkten is dat er niet 
1 : 1 behoeft te worden vervangen. In een 
krimpmarkt gaat het immers om reductie van 
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de voorraad.  Niettemin is tijdige vervanging 
en verbetering van de kwaliteit juist in krimp-
markten noodzakelijk om straks de concurren-
tie op de koopmarkt aan te kunnen.  In een 
krimpgebied kunnen bijvoorbeeld meerge-
zinswoningen worden vervangen door eenge-
zinswoningen, waarbij slechts een deel van 
het oorspronkelijke aantal woningen terug-
keert.  In een groeimarkt is het juist anders-
om. Ter vervanging van een woningcomplex 
op een bepaalde plek is het wenselijk dat op 
die plek meer (en betere) woningen terugke-
ren.  Hier ligt een grote maatschappelijke be-
hoefte, met name in de vier grote steden.  
Hoe het ook zij, hoe meer geld het RF model 
genereert voor vervanging of uitbreiding, des 
te beter de prestatie van dit  fonds  
 
Om dat te bereiken staat er druk op zowel de 
bedrijfslasten als de stichtingskosten.  Nu kan 
men zich afvragen of - gezien die zware last 
van nieuwbouwinvesteringen- corporaties 
überhaupt iets moeten doen aan vervanging 
en ze er niet beter aan zouden doen om de 
woningen simpelweg door te exploiteren of 
uit te ponden en het risico op B-scenario's 
daarbij maar voor lief te nemen.  Wat betreft 
de materiaalcomponent lijkt dat ook nog eens 
goed te zijn voor het milieu.  Die laatste opvat-
ting is overigens niet correct, zoals in Hfdst 5 
uiteen wordt gezet.  Wat is het verschil tussen 
gefaseerd verjongen van de voorraad en niets 
doen? Ter illustratie de volgende casus.  
 
In geval A wordt een vervangingsgraad van 1% 
aangenomen.  Na 100 jaar is alles vervangen 
en komt de gemiddelde leeftijd van een 
huurwoning uit op 50 jaar, vergelijkbaar met 
de huidige gemiddelde leeftijd van sociale 
huurwoningen. De onrendabele top van de 
nieuwbouwinvesteringen is steeds gefinan-
cierd via het RF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geval A  
 

Stel daar tegenover het extreme geval B, 
waarin een corporatie absoluut niets aan de 
voorraad toevoegt of vervangt.  Daarbij wordt 
verder weg gekeken dan  de waarnemingsho-
rizon van de K-B analyse en een periode van 
100 jaar genomen. De gemiddelde leeftijd van 
een huurwoning uit die voorraad is na die 
periode 155 jaar (er wordt immers niets ver-
vangen).   
 
In geval B zal naar verwachting sprake zijn van 
relatief hoge onderhoudskosten en een incou-
rante voorraad. Er is tegen die tijd geen druk 
op de woningmarkt, aangezien de bevolkings-
toename reeds vanaf 2030 is afgenomen.  Er 
mag dus een forse leegstand  worden ver-
wacht (concurrentie met particuliere sector). 
Ook de huren moeten in geval B laag worden 
ingeschat, aangezien dit de enige mogelijkheid 
is om deze oude voorraad aantrekkelijk te 
houden. Bovendien leidt het niet nemen van 
energielabelstappen tot huurverlaging. In ge-
val A zijn alle incourante woningen uit de 
markt gehaald door vervanging.  Voor het 
overgrote deel is voldaan aan energienul 
(doelstelling 2020).  Nemen we nu de volgen-
de simpele  indicatoren aan:  
 
 Door kwaliteitsverhoging en energiebe-

sparing is het huurverschil met geval A 
€100,-- / mnd.; 

 Het onderhoud van de woningen in B is 
€50,-- tot  €100,-- /mnd. hoger dan in A ;    

 B  genereert 10% meer leegstand dan A.  
30 

 
Vergeleken met A genereert de sociale huur-
voorraad van B met bovenstaande simpele 
aannamen een totaal aan kosten van ca. 5 tot  
7 miljard (hele voorraad) meer op jaarbasis.  
Natuurlijk zijn voor geval A investeringen no-
dig.  Deze worden in geval B nu juist bespaard 
gedurende 100 jaar. Stel dat de besparingen 
van B opwegen tegen de investeringslasten 
van A. In B kan dan gedurende de 100 jaar van 
alles met het geld gedaan zijn: uitgegeven aan 
een bureaucratische organisatie bijvoorbeeld 
of deels belegd. De huurvoorraad is tegen die 

                                                           
 

30
  De huurderving wordt - bij gelijkblij-

vend woningbestand van A en B - verondersteld te 
ontstaan door de overloop vanuit B naar de koop-
sector (incourantheid, vervalspiraal)  

percentage jaarlijks te vervan-
gen incourante woningen 

Op te bou-
wen nieuwe 
voorraad 
idige  
voorraad 

Huidige  
voorraad 
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tijd door niets doen dermate incourant dat de 
investeringsopgave voor vervanging dispro-
portioneel wordt. Het voorbeeld illustreert de 
noodzaak om de huurvoorraad  up to date te 
houden.  

 

De K-B analyse kan dit met zijn beperktere 
horizon niet volledig vaststellen.  Het is meer 
een kwestie van gezond verstand. Het lijkt een 
beetje op de Bijbelse parabel  van de vijf dwa-
ze en de vijf wijze maagden: wie niet vooruit-
denkt en olie (geld) reserveert vindt straks de 
deur op slot (overleeft het niet). Het is de klas-
sieke tegenstelling tussen korte en lange ter-
mijn denken.  
 
Het voorbeeld maakt duidelijk dat niets doen 
geen verstandige optie is.  Maar wat zouden 
corporaties dan wel moeten doen?  Stel dat 
een corporatie meent geen incourante wonin-
gen te hebben maar wel veel woningen met 
aantoonbaar lage labels in haar bezit heeft.   
 
Schakelen we het probleem van de courant-
heid uit, dan is een andere drijfveer om de 
woningkwaliteit te verhogen, de doelstelling 
om in 2050 de bestaande voorraad energie-
neutraal te maken. De energieprijzen stijgen 
immers gestaag.   De investeringsruimte voor 
vervangende nieuwbouw kan ook worden 
ingezet voor de renovatieachtige ingrepen.   
Het zal duidelijk zijn dat naarmate een corpo-
ratie meer kiest voor de ingreepniveaus 2 t/m 
4 er minder ruimte is voor ingreepniveau 5 . 
De vraag is echter of met renovatie hetzelfde 
resultaat te halen is als met vervangende 
nieuwbouw.  Voor het energieneutraal maken 
van woningen is nog zo'n 40 jaar te gaan.  Met 
vervangende nieuwbouw is de beste EPC 
(Energie Prestatie Coëfficiënt)  te behalen (zie 
Hfdst 5, par. 5.3). Feitelijk is de nieuwbouw 

reeds nu (of zeer binnenkort) in staat om 
energienul woningen aan te bieden. 
 
 

 
 
Uitgaande van 1% vervangingsgraad zou in 
2050 dus ca. 40% van de bestaande huurvoor-
raad vervangen kunnen zijn met energieneu-
trale bouw.  Dat betreft dan de vervanging van 
de oudste woningen met het slechtste label.   
 
Het overige deel (60%) scoort veel beter op de 
EPC en zit gemiddeld op label B. Voor deze 
labelniveaus kan veel worden bereikt met 
kosteneffectieve technieken (niveau 1+). Ervan 
uitgaande dat in de nabije toekomst de gas-
prijzen stijgen, de prijs-kwaliteitverhouding 
van zonnepanelen steeds beter wordt en de 
HRe ketel  definitief doorbreekt, kunnen deze 
(te ontkoppelen en vervangen) componenten 
in het bestaande cyclische onderhoudspro-
gramma van corporaties en binnen het kas-
geldritme gefinancierd worden en op niveau 
A+ of hoger worden gebracht, afhankelijk van 
de stand der techniek.    
 
Bovenstaand voorbeeld is fictief. Vaak gaan 
incourantheid  en lage labels samen. Als beide 
aspecten optreden is vervangende nieuw-
bouw altijd de beste keuze.  Aan deze nieuw-
bouw moet wel de eis worden gesteld dat er 
na de afschrijfperiode voldoende kapitaal ge-
genereerd wordt voor volgende vervangingen. 
Immers, als de gehele voorraad is vervangen 
en nieuwbouw slechts onrendabele toppen 
zou genereren,  gaan corporaties op den duur 
evenzeer in het schip.  Er is dus een dringende 
noodzaak om zowel stichtingskosten als be-
drijfslasten beheersbaar te houden. Hierop 
wordt in Hfdst. 4, par. 4.6 nader ingegaan.  
  

Opbrengst 
Voorraad 

(-) 
kosten van 

Ingreep 1 
Ingreep 2 
Ingreep 3 
Ingreep 4 

Revolving Fund  (RF) 
uit 

positief exploitatie-
resultaat 

Vervangingsgraad 
door 

Ingreep 5 

Figuur 40   
Parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden 
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4.5 Uitwerking ingreepscenario's  
 incourante woningen  
 
 A - scenario's ingreep 1 
 
4.5.1 Scenario (1a), groeimarkt 
 (Doorexploiteren) 

 

 
Context  Scenario (1a), groeimarkt:   
Uitgangspunten: incourant type in redelijke 
technische staat. Labelniveau is laag (E). Wat 
betreft de baten wordt gerekend met een  
huuropbrengst van €400,--  Omdat geen label-
stap wordt gemaakt is €50,-- afgetrokken31.  
De jaaropbrengst komt dan op € 4200,--.   
  
De strategie is om geen hogere ingreep te 
doen maar de woning door te exploiteren, 
zolang het kan. De woningen zijn wel incou-
rant, maar er staat druk op de markt, zodat er 
geen vrees is voor leegstand.    
 
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud  
o 1e termijn O2 =  €1250,--  
o  volgende termijnen O3 = € 1650,-- ; 

 Bedrijfslasten € 1850, -- ; 
o bedrijfslasten + O2 = € 3100,-- 
o bedrijfslasten + O3 = € 3500,--  

 Mutatieonderhoud M2 , zie tabel 8. 
 
Contant maken kosten en baten  
Bovenstaande kosten worden over een 75 
jarige periode met rentevoet 4% gediscon-
teerd naar aanvang 1e termijn.   
 
Contante reguliere onderhoudskosten 1e en 
volgende termijnen:  
                                                           
 

31
 Hoewel het puntensysteem wordt ge-

stroomlijnd, zal een relatie met energiebesparing 
naar alle waarschijnlijkheid behouden blijven. In 
deze publicatie is ervan uitgegaan dat energiebe-
sparing of het achterwege laten daarvan, in het 
huurniveau tot uitdrukking wordt gebracht.   

3100x             
  

 
 +3500x            

  

  
  

=    € 79.989,-- 
 
Contant mutatieonderhoud = € 7.930,-- (tab 8) 
 
Totaal kosten =  
€ 7.930,-- + € 79.989,-- = € 87.919,-- 
 
Batenstroom (huuropbrengst) bij 4% :  

4200  x             
  

 
 =  €101.430,--  

 
Conclusies scenario 1a, groeimarkt 
 
RF opbrengst per woning op basis van 75 jaar, 
zolang sprake is van een groeimarkt.  
 ∑ baten - ∑ kosten  =  €   13.511,--  
 
Het verloop van Scenario (1a) in fig. 41 laat 
zien dat op ieder moment kan worden beslo-
ten tot een andere ingreep, zonder dat verlies 
op het project wordt geleden.  Zolang dit sce-
nario is vol te houden, en er niets mis gaat 
(geen dreigende vervalspiraal) wordt per in-
courante woning jaarlijks ca €600,-- gegene-
reerd. Indien de bedrijfslasten 'lean' worden 
gemaakt of de huur niet behoeft te worden 
verlaagd, is het resultaat uiteraard veel  beter.   
Het courante deel zal nog meer genereren.   
 
Indien hier markt voor is, zal uitponden altijd   
meer opleveren aan contante waarde.  Het 
gaat hier wel om de slechtste woningen, die 
niet gemakkelijk te verkopen zijn (zie ook de 
opmerkingen over het dilemma van koopman 
en dominee in Hfdst 1. par. 1.4).   
 
Als uitponden niet lukt of onwenselijk is, kan 
worden doorgeëxploiteerd.  Enerzijds zo lang 
mogelijk doorexploiteren van de incourante 
voorraad in een groeimarkt (opbouw RF) en 
anderzijds  geleidelijk vervangen (de onder-
houd- en mutatiekosten stijgen naarmate de 

Contant mutatieonderhoud    
M2  alle termijnen = €3750/won 

Termijnen  factor € 

Termijn1  1 3.750 

Termijn 2 0,55 2.062 

Termijn 3 0,3 1.125 

Termijn 4 0,17    637 

Termijn 5 0,095    356 

Totaal  7.930,-- 
Tabel 8   
Mutatieonderhoud Scenario 1a, Groeimarkt 

Figuur 41   
Overzicht K-B analyse scenario (1a),  groeimarkt 
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woningen ouder worden) is een goede strate-
gie voor het verbeteren van een woningvoor-
raad, een wijsheid die alle boekhouders bij 
corporaties wel zullen onderschrijven.  
 
 
4.5.2 Scenario (1a), krimpmarkt 
 (Doorexploiteren) 

 

 
Context   ingreepscenario 1, krimpmarkt:   
Uitgangspunten:  incourant type in redelijke 
technische staat.  Labelniveau is laag (E). Er is 
vrees voor leegstand en hoog mutatieonder-
houd.  De strategie is echter:  geen hogere 
ingreep, maar doorexploiteren zolang het kan.  
De basishuur is €300,-- (krimpgebied).  Aftrek 
met €50,-- omdat geen labelstappen worden 
gemaakt. De jaaropbrengst komt dan op 
€3000,- 
   

 
Wat betreft de kosten  wordt gerekend met:   

 Regulier onderhoud alle termijnen          
O3 = € 1.650,-- ; 

 Bedrijfslasten € 1.850,--  ; 
o bedrijfslasten + O3 = € 3.500,-- 

 Mutatieonderhoud alle termijnen  
M3 = € 4.500,-- . 

 
Mutatieonderhoud:  om bewoners te trekken 
wordt meer geïnvesteerd dan gemiddeld.  

Mutatieonderhoud per 15 jaar stellen op M3 =  
€ 4500,-- / per woning (zie tab. 9).     
 
Contant maken kosten en baten  
Bovenstaande kosten worden over een 75 
jarige periode met rentevoet 4% gediscon-
teerd naar aanvang 1e termijn  
 
Contante reguliere kosten alle termijnen 

3500 x             
  

 
   =     € 84.525,-- 

Contant mutatieonderhoud (zie tab. 9)  
 =   € 9.517,--  
Totaal kosten = € 84.525,--  + € 9.517,--  
= € 94.042,-- 

Batenstroom bij 4% : 3000  *            
  

 
  

=  €72.450,--  
 
Conclusies ingreepscenario 1 , krimpmarkt 
Negatief saldo per woning na 75 jaar bij 
voortdurende krimpmarkt.  
 ∑ baten - ∑ kosten =   - € 21.592,--    
 
Het resultaat is negatief.  Ter compensatie van 
het verlies kan een corporatie gaan bezuinigen 
op onderhoud, maar dat zal alleen maar lei-
den tot verdere achteruitgang.   Beter is om 
eerst naar de bedrijfslasten te kijken.  
 
Het is verstandig om de zaak niet op zijn be-
loop te laten maar vroegtijdig een besluit te 
nemen tot sloop of vervangende nieuwbouw 
(indien hier markt voor is).  Wil men doorgaan 
en quitte spelen, dan zullen de bedrijfslasten 
(incl. onderhoud) de huuropbrengsten niet 
mogen overschrijden. Het contant gemaakte 
reguliere- en mutatieonderhoud is €39.847,-- 
+ 9.517,-- = € 49.364,--.  De contante bedrijfs-
lasten mogen dus niet hoger zijn dan 
€72.450,-- - € 49.364,-- = € 23.086,-- = €955,-- 
per jaar.  Dat betekent dat de bedrijfslasten  
50% lager moeten liggen dan het huidig ge-
middelde. De conclusie is: hoe meer krimp-
markt, des te meer noodzaak voor de corpora-
tie om de bedrijfsvoering 'lean' te maken.     
 
4.5.3 Scenario (1a+),  
 groei- of  krimpmarkt 
 
Uitgangspunten: incourant type in redelijke 
technische staat.  In het verleden zijn er aan-
passingen gedaan door de corporatie waar-
door het labelniveau reeds op D ligt.  Met 
planmatig onderhoud worden extra energie-

Contant mutatieonderhoud    
M3  alle termijnen = €4500/won 

Termijnen  factor €  

Termijn1  1 4.500 

Termijn 2 0,55 2.475 

Termijn 3 0,3  1.350 

Termijn 4 0,17    765 

Termijn 5 0,095    427 

Totaal  9.517,-- 
Tabel 9   
Mutatieonderhoud Scenario 1a, Krimpmarkt 

Figuur 42   
Overzicht K-B analyse scenario (1b), krimpmarkt 
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zuinige varianten meegenomen in het kas-
geldritme waardoor het labelniveau op B/C 
uitkomt.  Omdat geen comfort is meegeno-
men en het om een convenantafspraak gaat 
(zie Hfdst. 3, par. 3.3) is ervan uitgegaan dat 
de huur op hetzelfde niveau blijft.   
 
Contante reguliere onderhoudskosten (groei- 
en krimpmarkten)  1e en volgende termijnen:  

3500x            
  

 
  =    € 84.525,-- 

 
Contant mutatieonderhoud = € 7.930,--  
(zie tabel 8) 
 
Totaal kosten =  
€ 7.930,-- + € 84..525,-- = € 92.455,-- 
 
Groeimarkt 
Batenstroom (huuropbrengst) bij 4% :  

4800  x             
  

 
 =  €115.920,--  

∑ baten - ∑ kosten =   € 23.465,--    
 
Krimpmarkt  
Batenstroom (huuropbrengst) bij 4% :  

3600  x             
  

 
 =  €86.940,-- 

∑ baten - ∑ kosten =   - € 5.515,--    
 
De resultaten tengevolge van ingreep 1+ zijn 
zowel bij groei- en krimpmarkten gunstiger 
dan ten gevolge van ingreep 1, omdat het 
labelniveau beter is (geen huuraftrek).  Uit-
gangspunt is wel dat in het verleden het nodi-
ge aan de portiek- en galerijflats is gedaan, 
zoals het geheel of gedeeltelijk isoleren van 
dichte delen, dubbele beglazing, e.d.  De re-
sultaten van ingreep 1a+  zijn gunstiger omdat 
bij ingreep 1a van de nulsituatie is uitgegaan.  
Bij ingreepniveau 1+  worden in het verleden 
gemaakte kosten feitelijk niet meegenomen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- scenario ingreep 1 
 
4.5.4 Scenario (1b), krimpmarkt  
 (Doorexploiteren  15jr en  dan  
 vervangende nieuwbouw) 
 
 

 
Figuur 43  
Overzicht K-B analyse scenario (1b), krimpmarkt 

 
Context scenario (1b), krimpmarkt  
Het B-scenario (1b) is alleen voor krimpmark-
ten uitgewerkt omdat ze in dit markttype een 
grote kans van optreden hebben.  
 
De corporatie besluit in eerste instantie tot 
instandhouding.  Het mutatieonderhoud en de 
huurderving nemen echter in de loop van de 
tijd dermate toe, dat tot sloop met vervan-
gende nieuwbouw moet worden besloten.   
Het complex wordt gesloopt en vervangende 
nieuwbouw gedaan voor een gedeelte van de 
oorspronkelijke woningen (in overeenstem-
ming met de te verwachten verdere krimp).  
De vraag is of de vervangende nieuwbouw na 
15 jaar belast wordt met een onrendabele 
investering ten gevolge van de 1e termijn.  
 
Kosten 1e termijn (tijdstip t0): 
 
Uitgangspunt voor krimpmarkten als gegeven   
onder Hfdst. 4, par. 4.5.2.  
 
Onderhoud + bedrijfslasten = € 3.500,-- 
 
Wat betreft de kosten (zie tabel) wordt gere-
kend met  

 Reguliere 1e termijn O3   =  € 1.650,-- ; 

 Mutatieonderhoud 1e  termijn M3 =  
€4.500,-- ; 

 Bedrijfslasten  = € 1.850,--    
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Huuropbrengst €3000,-- per jaar -  huurder-
ving door leegstand (aangehouden op 10% ) = 
€ 2700,--.   
 
Contant maken kosten en baten  
Bovenstaande kosten worden over een 75 
jarige periode met rentevoet 4% gediscon-
teerd naar aanvang 1e termijn  
 
Contante reguliere kosten 1e termijn 

1e termijn 

3500  x              
  

 
  =     € 39.690,--  

 
Totaal + Mutatieonderhoud =  € 39.690-- + 
€4.500,--  = € 44.190,--  

Batenstroom bij 4% :  2700 x             
  

 
  

=  €30.618,--   
 
Conclusies  Scenario (1b),  
1e termijn (krimpmarkt) 
 
Negatief saldo per woning na 15 jaar bij 
krimpmarkt:  ∑ baten - ∑ kosten = -  € 13.572,-- 
 
Bij een vergelijk van dit Scenario (1b) met Sce-
nario 1(a) voor krimpmarkten, dan wordt het 
contante verlies over 75 jaar van Scenario (1a) 
bij Scenario (1b) reeds in de eerste termijn 
opgebouwd (15 jaar), een en ander afhankelijk 
van de modaliteiten wat betreft huurderving 
en onderhoudslasten.   
 
Veelal is in krimpmarkten het percentage 
nieuw te vervangen woningen lager dan het 
oorspronkelijke aantal. Indien vervangende 
nieuwbouw wordt gepleegd  met een percen-
tage (p) van het oorspronkelijk aantal wonin-
gen worden de nieuwbouwwoningen belast 
met € 13.572,-- / p.  Als bijvoorbeeld de helft 
van het oorspronkelijke woningen terugkomt, 
bedraagt de extra last per nieuw te bouwen 
woning €27.144,--  
 
Het advies is hier om in een krimpmarkt de 
zaken niet op zijn beloop te laten, maar daad-
krachtig te besluiten tot sloop of verkoop dan 
wel  - op de markt aangepaste - vervangende 
nieuwbouw.    
  
 
 
 
 
 

Opm.:  
De baten voor eventueel vervangende nieuw-
bouw moeten komen van het courante deel 
van het corporatiebezit. Zie hiervoor Hfdst.4, 
par. 4.6.  
 
Wat betreft de exploitatieresultaten voor tijd-
stip t15, zie onder Scenario (5a).  
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 A- scenario's ingreep 2 
 
4.5.5 Scenario (2a), groeimarkt 
 (Groot onderhoud)  
  

 
Context  ingreepscenario  2, groeimarkt:   
Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om eenmalig groot 
onderhoud te plegen en de woning vervolgens 
door te exploiteren, zolang er animo voor is.  
De woningen zijn wel incourant, maar er staat 
druk op de markt, zodat er geen vrees is voor 
leegstand. Upgrading label naar niveau B/C.   
De eerste termijn wordt het onderhoud ver-
ondersteld laag  te zijn (vanwege de investe-
ring voor ingreep 2), de tweede termijn is het 
onderhoud gemiddeld (O2) en de volgende 
termijnen hoog (O3). Wat betreft de kosten 
(zie tabel) wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = 
€800,--; 2e termijn O2 = €1250,--; rest O3= 
€ 1650,-- ; 

 Mutatieonderhoud termijnen 2 t/m 5: M2 
=  € 3750,-- (zie tab. 10); 

 Bedrijfslasten  = € 1850,--;   

 Eenmalig groot onderhoud €30.000,-- per 
woning .  

 
Contant maken kosten en baten  
Bovenstaande kosten worden over een 75 
jarige periode met rentevoet 4% gediscon-
teerd naar aanvang 1e termijn  
 
Nadere specificatie  Kosten – Baten   
 
 1e termijn: 
 Regulier onderhoud + bedrijfslasten  

€ 800,-- + € 1.850,-- =  € 2.650,--/ jr.    

 2e  termijn: 
 Regulier onderhoud + bedrijfslasten:   

€ 1.250,-- + €1.850,-- = 3100,--/ jr.    

 3e  en volgende termijnen: 
 Regulier onderhoud + bedrijfslasten: 
  € 1650 + € 1850,-- = € 3500--/ jr.    

 
Contante reguliere onderhoudskosten en be-
drijfslasten voor 1e en volgende termijnen 
1e termijn   

2650 x            
  

 
   = € 30.051,--; 

2e termijn  

 3100 x             
  

  
    =  € 19.499,-- ; 

3e en volgende termijnen  

3500 x              
  

  
  =  € 22.820,--. 

  
Batenstroom bij 4% :  

5400  x             
  

 
  =  €130.410,--  

 
Conclusies  ingreepscenario 2, groeimarkt 
 
∑ baten - ∑ kosten = € 23.879,--  
RF opbrengst per woning na 75 jaar.  
  
Deze ingreep genereert meer RF dan ingreep 1 
(doorexploiteren).  Het hangt wel erg op de 
mogelijkheid om tengevolge van deze ingreep 
de huur te verhogen. Ook hier geldt als voor 
ingreep 1 dat in geval op termijn meer leeg-
stand gaat dreigen, de balans vlug kan om-
slaan.   
  

Contant mutatieonderhoud    
M2  alle termijnen = €3750/won 

Termijnen  Factor € 

Termijn1  1 - 

Termijn 2 0,55 2062,-- 

Termijn 3 0,3  1125,-- 

Termijn 4 0,17   637,-- 

Termijn 5 0,09   337,-- 

Totaal  4161,-- 
Tabel 10   
Mutatieonderhoud Scenario (2a), Groeimarkt 

Type kosten Lasten 

Ingreep € 30.000,-- 

Mutatieonderhoud € 4.161,-- 

Regulier onderhoud  
+  bedrijfslasten 

€ 72.370-- 

Totaal €106.531,-- 
Tabel 11  Kosten bij Scenario (2a), Groeimarkt  

Figuur 44 
Overzicht K-B analyse scenario (2a), groeimarkt 
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4.5.6  Scenario (2a), krimpmarkt 
(Groot onderhoud)   

 

Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om eenmalig groot 
onderhoud te plegen en de woning vervolgens 
door te exploiteren, zolang er animo voor is.  
Upgrading label naar niveau B/C. De eerste 
termijn wordt het onderhoud verondersteld 
laag  te zijn, de tweede termijn gemiddeld en 
de volgende termijnen hoog.   Wat betreft de 
kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = € 
800,--; 2e termijn O2 = €1250,--; rest O3= € 
1650,--  

 Mutatieonderhoud termijnen 2 t/m 5: M2 
= € 3750,--  

 Bedrijfslasten  = € 1850,--  

 Eenmalig groot onderhoud € 30.000,-- 
per woning.  

 
Nadere specificatie  Kosten – baten   
 
1e termijn: 
Regulier onderhoud + bedrijfslasten  
€ 800,-- + € 1.850,-- =  € 2.650,--/jr. 
2e  termijn: 
Regulier onderhoud + bedrijfslasten:   
€ 1.250,-- + €1.850,-- = 3100,--/ jr.    
3e  en volgende termijnen: 
Regulier onderhoud + bedrijfslasten: 
€ 1650 + € 1850,-- = € 3500--/ jr.    
 
Contant maken kosten en baten  
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   Wat betreft de baten wordt 
gerekend met een huur van € 350,--.   
 

 
Contante reguliere onderhoudskosten en be-
drijfslasten voor 1e en volgende termijnen 
1e termijn   

2650 x             
  

 
   =   € 30.051,-- 

2e termijn 

3100 x             
  

  
   =   € 19.499,-- 

3e en volgende termijnen  

3500 x              
  

  
  =  € 22.820,-- 

 

 
Batenstroom bij 4% :  

4200 x             
  

 
 =    €101.430,--  

 
Conclusies ingreepscenario 2, krimpmarkt 
∑ baten - ∑ kosten =  - € 5.101 --   = negatieve 
RF opbrengst per woning na 75 jaar.  Groot 
onderhoud is voor krimpmarkten minder ver-
liesgevend dan louter doorexploiteren omdat 
tengevolge van een labelstap meer huurop-
brengsten te maken zijn (mits mogelijk).   Wil 
men toch doorgaan en tenminste quitte spe-
len, dan zullen de bedrijfslasten en het onder-
houd de huuropbrengsten niet mogen over-
schrijden.   Het contant gemaakte reguliere 
onderhoud en mutatieonderhoud is € 27.692,-
- + 4.161,-- = € 31.853,--. De contante bedrijfs-
lasten mogen dus niet hoger zijn dan € 
101.430,-- - € 61.853,-- = € 39.577,--  = € 
1638,-- per jaar. Dat betekent dat de bedrijfs-
lasten ca 12% lager moeten liggen dan het 

Contant mutatieonderhoud    
M2  alle termijnen = €3750/won 

Termijnen  Factor € 

Termijn1  1 - 

Termijn 2 0,55 2062,-- 

Termijn 3 0,3  1125,-- 

Termijn 4 0,17   637,-- 

Termijn 5 0,09   337,-- 

Totaal  4161,-- 
Tabel 12   
Mutatieonderhoud Scenario (2a), Krimpmarkt 

Type kosten Lasten 

Ingreep € 30.000,-- 

Mutatieonderhoud € 4.161,-- 

Regulier onderhoud + 
bedrijfslasten 

€ 72.370-- 

Totaal €106.531,-- 
Tabel 13  Kosten bij Scenario (2a), Krimpmarkt   

Figuur 45  
Overzicht K-B analyse scenario (2a) , krimpmarkt 
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huidig gemiddelde.  Voor opvang vanuit het 
courante deel, zie Hfdst. 4, par. 4.6.5.  

  
B - scenario  ingreep 2 
 
4.5.7 Scenario (2b), krimpmarkt  
 (Groot onderhoud en vervangende 
 nieuwbouw)  

 

 
Uitgangspunt: incourant type in slechte tech-
nische staat. De corporatie besluit in eerste 
instantie tot groot onderhoud. Upgrading  
naar label B.  Het mutatieonderhoud en de 
huurderving nemen echter in de loop van de 
tijd dermate toe, dat tot sloop met vervan-
gende nieuwbouw moet worden besloten.  
Het complex wordt na 15 jaar  gesloopt, ge-
volgd door  vervangende nieuwbouw voor een 
gedeelte van de oorspronkelijke woningen (in 
overeenstemming met  te verwachten  krimp).  
Wat betreft de  huurderving door leegstand: 
stel  de gemiddelde leegstand op 10%. De 
huuropbrengst wordt dan €3780,-- per jaar. 
 
Wat betreft de kosten (1e termijn) wordt gere-
kend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = € 800,--  

 Mutatieonderhoud termijn 1:  M3 = € 
4500,-- (vervalt , vervangende nieuwbouw) 

 Bedrijfslasten   = € 1850,--; 

 Eenmalig groot onderhoud € 30.000,-- per 
woning.  

 
Deze kosten worden over een 15-jarige perio-
de met rentevoet 4% gedisconteerd naar tijd-
stip t0  
 
Nadere specificatie Kosten – Baten,  1e termijn 
 

Kosten regulier onderhoud + bedrijfslasten :  

(800 + 1850)  x             
  

 
    =   €30.051,-- 

Investeringslasten : € 30.000,-- + € 30.051,-- = 
€ 60.051,--  

Batenstroom bij 4% : 3780   x              
  

 
   

=  € 42.336,--  
 
Conclusies B-scenario (2b), krimpmarkt   
 
∑ baten - ∑ kosten= - € 17.715,--   
Voor K-B analyse vanaf tijdstip t15 , zie Scena-
rio ( 5a). 
 
De beslissing om groot onderhoud te plegen in 
een sterke krimpmarkt, als hierboven ge-
schetst pakt negatief uit.  Per woning is het 
contant gemaakte verlies voordat na 15 jaar is 
besloten tot een percentage (p) vervangende 
nieuwbouw gemiddeld ca  €17- 18.000,-- / p .  
De corporatie zal zo snel mogelijk moeten 
beslissen om het verlies te beperken.      
 

 A - scenario's ingreep 3 
 
4.5.8 Scenario (3a), groeimarkt 
 (Renovatie)  

Context  ingreepscenario (3a), groeimarkt:   
Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om te investeren in 
renovatie met een dertigjarige afschrijftermijn 
en vervolgens regulier onderhoud te plegen 
tot aan einde theoretische levensduur.  De 
incourantheid van de woningen kan deels 
worden opgeheven door verbetering van  
comfort en technische prestaties zoals geluid-
isolatie  (voorzetwanden, dekvloeren).  De 
woning moet daarvoor leeg staan.  De groot-

Figuur 46  
Overzicht K-B analyse scenario (2b), krimpmarkt 

Figuur 47 
 Overzicht K-B analyse scenario (3a) , groeimarkt 
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ste investering gaat zitten in verbetering van 
de schil (labelstap naar niveau A).    
 
De woningen zijn qua technische prestaties en 
comfort verbeterd maar er is latente incou-
rantheid, bijvoorbeeld door gebrekkige ont-
sluiting (ontbreken van lift) Wat betreft de 
kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = 
€800,--; 2e termijn O2 = € 1250,--, vol-
gende termijnen O3 = € 1650,--; 

 Mutatieonderhoud termijn 2 t/m 5:   M2 = 
€ 3750,-- ; 

 Bedrijfslasten  = € 1850,--; 

 Renovatiekosten € 60.000,-- per woning + 
25% bijkomende kosten = €75000,-- .  

 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €400,-- (schaarstegebieden) + 
opslag t.g.v. renovatie van €100,--(zie Hfdst. 4, 
par.  4.3).  De totale huur wordt dan  €6000,-- 
op jaarbasis.  
 
Kosten bedrijfslasten + regulier onderhoud  1e 
termijn  = € 2650,-- 
Kosten bedrijfslasten + regulier onderhoud  2e 
termijn =  € 3100,-- 
Kosten bedrijfslasten + regulier onderhoud  
volgende termijnen =  € 3500,-- 
 
Contant maken kosten en baten  
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   

 
Contante reguliere onderhoudskosten + be-
drijfslasten 1e en volgende termijnen 
1e termijn   

2650 x             
  

 
   =  €30.051,--  

2e termijn   

3100 x             
  

  
    =  € 19.499,--  

3e en volgende termijnen  

3500 x              
  

  
  =  € 22.820,-- 

 

 
Batenstroom uit huuropbrengsten over 75 jaar 
bij 4% 

6000 x             
  

 
  =  €144.900,--  

 
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.  
 
Conclusies  ingreepscenario 3, groeimarkt   
∑ baten - ∑ kosten =    - € 6.631--:  RF schuld  
per woning na 75 jaar. De resultaten met bo-
venstaande data voor een A-scenario zijn ne-
gatief in een groeimarkt.   
 
Conclusie tijdsip t30:   
Op tijdstip t30  moet de renovatie-investering 
zijn afgelost.  De lasten van de afschrijving 
(4%) bedragen € 4.335,-- per jaar.  De gemid-
delde onderhoudslasten over deze periode 
per jaar zijn ca. € 3000,-- De totale lasten zijn 
dan €7.335,-- .  Per jaar wordt na aftrek van de 
huuropbrengst tot aan de afschrijving dus 
€1.335,-- verlies geleden.   Na deze periode is 
er weer een positief resultaat, maar over de 
gehele periode van 75 jaar bezien niet (zie 
boven). Bij de beslissing om de woning ingrij-
pend te renoveren moet de corporatie er van 
overtuigd zijn dat de woning blijvend courant 
is  (geen nieuwe investeringen na 30 jaar no-
dig , uitgezonderd die van ingreepniveau 1) en 
matigen op de bedrijfslasten om bovenstaand 
verlies van  € 6 a 7000,-- op de hele levens-
duur van de woning te voorkomen.  Waar-
schijnlijker is een B-scenario.  Zie hieronder 
(par. 4.5.9).   
 
 
  

Contant mutatieonderhoud    
M2  alle termijnen = €3750/won 

Termijnen  Factor € 

Termijn1  1 - 

Termijn 2 0,55 2062 

Termijn 3 0,3  1125 

Termijn 4 0,17   637 

Termijn 5 0,09   337 

Totaal  4161 
Tabel 14   Mutatieonderhoud Scenario (3a), 
Groeimarkt 

Type kosten Lasten 

Ingreep € 75.000,-- 

Mutatieonderhoud € 4.161,-- 

Onderhoud + bedrijfs-
lasten 

€ 72.370-- 

Totaal €151.531,-- 
Tabel 15  Kosten bij Scenario (3a), Groeimarkt  
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 B - scenario ingreep  3 
 
4.5.9 Scenario (3b), krimpmarkt  

(Renovatie en  
vervangende nieuwbouw )  

 
Context  Scenario (3b), krimpmarkt:   
 
Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om renovatie te 
plegen met een dertigjarige afschrijftermijn en 
vervolgens regulier onderhoud. Zie voor ver-
dere beschrijving hierboven (Scenario (3a), 
groeimarkt).  In de loop van deze dertigjarige 
termijn blijkt door krimp structurele leegstand 
op te treden.  Stel deze op 10% na de eerste 
termijn van 15 jaar.   Nagegaan wordt wat de 
financiële consequenties  zijn van  deze in-
greepbeslissing waarvan de batenstroom door 
huuropbrengst uit renovatie op tijdstip  t30 

ophoudt.  
 
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = € 
800,-- ; 2e termijn O2 = € 1250,-- 

 Mutatieonderhoud termijn 2e termijn 
= € 4500,--  

 Bedrijfslasten  = € 1850,-- 

 Renovatiekosten € 60.000,-- per wo-
ning + 25% bijkomende kosten = 
€75.000,--).  

 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €300,-- (krimpmarkt) + opslag 
t.g.v. renovatie van €100,--(zie onder par. 
4.4.1) = €400,--.  Voor tweede termijn wordt 
gerekend met 10% huurderving.   De totale 
huur voor 1e termijn wordt dan €4.800,-- en 
voor 2e termijn €4.320,-- per jaar.   
 

Kosten bedrijfslasten + regulier onderhoud  1e 
termijn =   € 2.650,--,-- 
Kosten bedrijfslasten + regulier onderhoud  2e 
termijn  =  € 3.100,-- 
 
Contant maken kosten en baten  
Deze kosten worden over een 30jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   

 
Nadere specificatie Kosten-Baten eerste twee 
termijnen, contant naar t0:  
 
Contante reguliere onderhoudskosten 1e en 
volgende termijnen 
1e termijn   

2650 x              
  

 
    =  € 30.051,-- ; 

 2e termijn 

3100 x              
  

  
   =   €19.499,-- 

 
Batenstroom bij 4%:  1e termijn 4800 x  

           
  

 
  =  €54.432,--  

Batenstroom bij 4%  2e termijn : 4320 x  

           
  

  
 =   € 27.172,--  

Totaal huuropbrengst 1e en 2e termijn = € 
81.604,-- 
 
Conclusies   
Scenario (3b), renovatie, tijdstip t0    
 
∑ baten - ∑ kosten =   - € 45.421--/p:  negatie-
ve opbrengst per woning na 30 jaar.  Op tijd-
stip t30 wordt vervangende nieuwbouw (p) 
tengevolge van de aanvankelijke renovatiebe-
slissing met deze kosten per woning belast. 

  

Contant mutatieonderhoud    
M3  = € 4500,--/won 

Termijnen  Factor Totaal 

Termijn1  1  

Termijn 2 0,55 2475 

Totaal  2475 
Tabel 16   Mutatieonderhoud Scenario(3b)  

Type kosten Lasten 

Ingreep € 75.000,-- 

Mutatieonderhoud € 2.475-- 

Regulier onderhoud + 
bedrijfslasten 

€ 49.550-- 

Totaal € 127.025,-- 
Tabel 17  Kosten bij Scenario (3b), Krimpmarkt   

Figuur 48 
 Overzicht K-B analyse scenario (3b)  
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A - scenario ingreep 4 
 
4.5.10 Scenario (4a), groeimarkt  
 (Transformatie)  
 

 
Context  Scenario  (4a),  groeimarkt:   
Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om het complex te 
transformeren. De kosten van de transforma-
tie liggen op nieuwbouwniveau.  De afschrijf-
termijn van de investering is 45 jaar. Er wor-
den na de transformatie geen andere ingre-
pen verwacht dan regulier onderhoud. De 
woningen zullen voorafgaande aan de trans-
formatie-ingreep moeten worden ontruimd.  
Er wordt gestreefd naar label A+/A++.    
 
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e  t/m 3e termijn O1 
= € 800,--; volgende termijnen O2 = € 
1250,--; 

 Mutatieonderhoud vanaf termijn 2:   M2 = 
€ 3750,--;  

 Bedrijfslasten  = € 1.850,--; 

 Transformatiekosten €150.000,-- per 
woning (jaarlijkse kosten op basis van 
45jarige annuïteit: €6.025--).  

 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €400,-- (schaarstegebieden) + 
opslag t.g.v. transformatie van €200,-- (zie 
Hfdst. 4, par. 4.3).  De totale huur wordt dan  
€7200,-- op jaarbasis.  
 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  eerste 3 
termijnen  € 800,-- + € 1850,--   =  € 2.650,-- 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  volgende 
termijnen € 1250,-- + € 1850,-- = € 3.100,-- 
 
Contant maken kosten en baten  

Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   

 
Nadere specificatie kosten en baten eerste 
twee termijnen, contant naar t0:  
 
Contante reguliere onderhoudskosten 1e en 
volgende termijnen 
1e t/m 3e termijn:       

 2650 x                
  

 
   =  € 55.994,--  

volgende termijnen:   

3100 x            
  

  
   = €9.362,--  

 

Type kosten Lasten 

Ingreep € 150.000,-- 

Mutatieonderhoud € 4.161-- 

Regulier onderhoud 
+ bedrijfslasten 

€ 65.356-- 

Totaal € 219.517,-- 
Tabel 19  Kosten bij Scenario (4a), Groei-
markt   
 
Batenstroom bij 4% :  

7200 x             
  

 
   =  €173.880,--  

 
Conclusies  ingreepscenario 4, transformatie 
groeimarkt    
∑ baten - ∑ kosten =    - € 45.637,--:  negatieve 
opbrengst per woning na 30 jaar  
 
Een transformatie-ingreep is niet rendabel 
over een 75jarige periode. 
 

  
  

Contant mutatieonderhoud    
M2  = € 3.750,--/won 

Termijnen  factor Totaal 

Termijn1  1  

Termijn 2 0,55 2062 

Termijn 3 0,3 1125 

Termijn 4 0,17 637 

Termijn 5 0,09 337 

Totaal  € 4.161,-- 
Tabel 18    
Mutatieonderhoud Scenario (4a), Groeimarkt  

Figuur 49  
Overzicht K-B analyse scenario (4a),  groeimarkt 
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B - scenario ingreep  4 
 
4.5.11 Scenario (4b), krimpmarkt  

(Transformatie)  
 

 
Context  Scenario (4b), krimpmarkt  
Uitgangspunt:  incourant type, slechte techni-
sche staat.  De strategie is om het complex te 
transformeren. Zie voor verdere beschrijving 
hierboven onder Scenario (4a).  In de loop van 
deze 45jarige termijn blijkt door krimp toch 
structurele leegstand op te treden.  Stel deze 
op 10% na de eerste termijn van  15 jaar.    
 
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud 1e termijn O1 = €800,-- 
2e en volgende termijn O2 € 1250,--; 

 Mutatieonderhoud vanaf termijn 2 en 3:   
M3 = € 4500,-- ; 

 Bedrijfslasten  =  € 1850,--; 

 Transformatiekosten € 150.000,-- per wo-
ning.   

 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  1e termijn  
€ 800 + €1850 =  € 2650,-- 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  2e  en vol-
gende termijn  € 1250 + € 1850 =  € 3100,-- 
 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €300,-- (krimpgebieden) + op-
slag t.g.v. transformatie van €200,--(zie onder 
par. 4.4.1).  De totale huur wordt dan  €6000,-
- op jaarbasis.   Met gemiddeld 10% huurder-
ving/ leegstand over de drie termijnen komt 
de huur op €5400,-- 
 
 
 
 
 

Contant maken kosten en baten  
 
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   

 
Contante reguliere onderhoudskosten  + be-
drijfslasten 1e en volgende termijnen 
 1e  termijn   

2650 x             
  

 
   =  €30.051,--  

2e en volgende termijn   

3100  x             
  

  
    =  € 30.349,--  

 

Batenstroom bij 4% : 5400 x              
  

 
 

=  € 114.102,-- 
 
Conclusies scenario(4b), 
 transformatie, krimpmarkt      
 
∑ baten - ∑ kosten =    - € 100.123-- :  negatie-
ve opbrengst per woning na 45 jaar  
Vervangende nieuwbouw (percentage p) 
wordt in een B-scenario belast mat ca € 
100.000,-- /p.  Transformaties in krimpmark-
ten zijn dus zeer risicovol.  
 
 
  

Contant mutatieonderhoud    
M3  = € 4.500,--/won 

Termijnen  factor Totaal 

Termijn1  -  

Termijn 2 0,55 2475 

Termijn 3 0,3 1350 

Totaal  € 3. 825,-- 
Tabel 20   Mutatieonderhoud Scenario (4b), 
Krimpmarkt  

Type kosten Lasten 

Ingreep € 150.000,-- 

Mutatieonderhoud € 3.825,-- 

Regulier onderhoud + 
bedrijfslasten 

€ 60.400-- 

Totaal € 214.225,-- 
Tabel 21  Kosten bij Scenario (4b)  

Figuur 50 
Overzicht K-B analyse scenario (4b), krimpmarkt 
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 A - scenario ingreep  5 
 
4.5.12 Scenario (5a)  
 (Vervangende nieuwbouw )  
 

 

 
Context  Scenario (5a)  
Uitgangspunt: Nieuwbouw met EPC = 0,4. 
Afschrijfperiode aanvangsinvestering over 45 
jaar.  
  
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud alle termijnen  O1 = 
€800,-- 

 Mutatieonderhoud vanaf termijn 2:   M1 = 
€ 2250,--  

 Bedrijfslasten  = € 1850,-- 

 Nieuwbouwkosten = €100.000,-- + bijko-
mende kosten (50%) =  €150.000,-- per 
woning   

 

 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €400,-- + €200,--. (Zie Hfdst. 3, 
par. 4.3).  De totale huur wordt dan  €7200,-- 
op jaarbasis.  
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  alle ter-
mijnen  € 800,-- + € 1850,-- =  € 2650,-- 
 

Contant maken kosten en baten  
 
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   
Nadere specificatie Kosten – baten eerste 
twee termijnen, contant naar t0:  
 
Contante reguliere onderhoudskosten 1e en 
volgende termijnen 

Alle termijnen  2650 x             
  

 
   =  

€63.997,--  
 

 

Batenstroom bij 4%: 7200 x            
  

 
 =  

€173.880,-- 
 
 
Conclusies  ingreepscenario 5, vervangende 
nieuwbouw     
∑ baten - ∑ kosten =    - € 42.613,--  :  negatie-
ve opbrengst per woning na 75jaar.    
 
Conclusie: nieuwbouw is pas rendabel indien 
de bedrijfslasten naar beneden gaan of geld 
uit RF wordt gehaald.  Zie hiervoor Hfdst. 4, 
par. 4.6 )   
 
NB 
Bij ingreep 5 kan een corporatie bij een ver-
keerde keuze (meer nieuwbouw dan passend 
bij de krimp- of groeifactor) of een slecht 
ontwerp natuurlijk ook worden geconfron-
teerd met leegstand.    
 
In deze publicatie is ervan uitgegaan dat bij 
de  keuze voor courante vervangende nieuw-
bouw,  B-scenario's de minste kans hebben 
om op te treden.  Wel is een al dan niet kos-
teneffectieve vervanging op termijn van 
componenten (bijvoorbeeld na de afschrij-
vingstermijn) waarschijnlijk (Scenario 5a+).  
Hiervoor kan het investeringsniveau 1+ (on-
derhoudsniveau O3 ) in rekening worden ge-
bracht (zie Hfdst  3, par. 3.5).   

Contant mutatieonderhoud    
M1  = € 2250,--/won 

Termijnen  Factor Totaal 

Termijn1  1  

Termijn 2 0,55 1237 

Termijn 3 0,3 675 

Termijn 4 0,17 382 

Termijn 5 0,09 202 

Totaal  2496 
Tabel 22   Mutatieonderhoud Scenario (5a)   

Type kosten Lasten 

Ingreep € 150.000,-- 

Mutatieonderhoud € 2.496,-- 

Regulier onderhoud + 
bedrijfslasten 

€ 63.997-- 

Totaal € 216.493,-- 
Tabel 23  Kosten bij Scenario (5a)  

Figuur 51  
Overzicht K-B analyse scenario (5a)  
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4.5.13 Scenario (5a+)  
 (Vervangende nieuwbouw )  
 

 
Figuur 52  
Overzicht K-B analyse scenario (5a+ ) 

 
Context  Scenario (5a+)  
Uitgangspunt: Nieuwbouw met EPC = 0,4. 
Afschrijfperiode aanvangsinvestering over 45 
jaar.   Na de exploitatieperiode van 45 jaar zijn 
de onderhoudskosten hoger (niveau O3) van-
wege een partiële vervanging van componen-
ten.     
  
Wat betreft de kosten wordt gerekend met  

 Regulier onderhoud eerste 3 termijnen  
O1 = €800,-- 

 Onderhoud + niveau O3 = €  1650,-- 

 Mutatieonderhoud vanaf termijn 2:   M1 = 
€ 2250,-- (zie tabel 22) 

 Bedrijfslasten  = € 1850,-- 

 Nieuwbouwkosten €150.000,-- per wo-
ning   

 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  eerste drie  
termijnen:   € 800 + €1850 =  € 2650,-- 
 
Kosten bedrijfslasten + onderhoud  4e  en vol-
gende termijn  € 1650 + € 1850 =  € 3500,-- 
 
Wat betreft de baten wordt gerekend met een 
basishuur van €400,-- + €200,--(zie onder par. 
4.4.1).  De totale huur wordt dan  €7200,-- op 
jaarbasis.  
 
Contant maken kosten en baten  
 
Deze kosten worden over een 75jarige periode 
met rentevoet 4% gedisconteerd naar aan-
vang 1e termijn.   
 
Nadere specificatie Kosten – baten eerste 
twee termijnen, contant naar t0:  
 

Contante reguliere onderhoudskosten 3 ter-

mijnen  2650 x             
  

 
   =  €55.994,--  

 
Contante reguliere onderhoudskosten 4e en 

volgende termijnen  3500 x             
  

  
   =  

€10.570,--  
 
Totale   kosten:  € 66.564,-- 

 

Batenstroom bij 4%: 7200 x            
  

 
 =  

€173.880,-- 
 
 
Conclusies  ingreepscenario 5, vervangende 
nieuwbouw     
∑ baten - ∑ kosten =    - € 45.180,--  :  negatie-
ve opbrengst per woning na 75jaar.  
 
Conclusie: Scenario (5a+) verschilt niet signifi-
cant van Scenario (5a) omdat de verhoogde 
onderhoudskosten voor vervangende compo-
nenten ver weg in de tijd zijn gelegen.   
 
 
  

Type kosten Lasten 

Ingreep € 150.000,-- 

Mutatieonderhoud € 2.496,-- 

Regulier onderhoud + 
bedrijfslasten 

€ 66.564-- 

Totaal € 219.060,-- 
Tabel 23  Kosten bij Scenario (5a

+
)
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4.5.14   Resumé A- en B-scenario's  
 p:  aandeel (%/100)    
 vervangende nieuwbouw  
 
Scenario  (1a):   

- Doorexploiteren in groeimarkt: posi-
tief saldo 

- Idem doorexploiteren in krimpmarkt: 
negatief, bedrijfslasten laag houden. 

 
Scenario  (1b):   

- Dit scenario belast vervangende 
nieuwbouw (p) met ca €13.500,-- /p 

 
Scenario (2a) 

- Groot onderhoud in groeimarkt: posi-
tief saldo (beter dan ingreep 1) 

- Idem in krimpmarkt: negatief bij hoge 
bedrijfslasten 

 
Scenario  (2b):   

- Dit scenario belast vervangende 
nieuwbouw met ca. €17- 18.000,-- /p 

 
Scenario (3a) 

- Renovatie in groeimarkt: negatief sal-
do van ca. €6 - 7000,-- .   

 
Scenario  (3b):   

- Dit scenario belast vervangende 
nieuwbouw met ca. €45.000,--  

 
Scenario (4a) 

- Transformatie in groeimarkt: negatie-
ve opbrengst na 75 jaar ca. € 45.000,-- 

      
Scenario  (4b):   

- Dit scenario belast vervangende 
nieuwbouw met ca € 100.000,--/p  

 
Scenario (5) 

- Nieuwbouw: bij huidige stichtingskos-
ten en bedrijfslasten: onrendabele top 
€ 40.000 - € 45.000,-- per woning. 

 
 

 4.6 Consequenties ingreepscenario's  
 voor vorming  RF 
 
4.6.1 Algemeen 
 
Zoals in Hfdst. 4, par. 4.4 geschetst, beoor-
deelt de K-B analyse de ingreepscenario's over 
een tijdvak van 75 jaar.  Binnen dat tijdraam 

kan een corporatie met oplopende  kosten 
worden geconfronteerd omdat projecten tij-
dens hun economische afschrijfperiode niet 
rendabel zijn.  In een onzekere markt is het 
überhaupt niet verantwoord om te rekenen 
op baten buiten een horizon van 30 jaar.  
Daarom zijn in krimpmarkten de B-scenario's  
het meest realistisch.  
 
De vraag is dan of er voldoende kasgeld be-
schikbaar is om deze ingrepen te financieren 
c.q. vervangende nieuwbouw aan te gaan.  
Dat kan worden gecontroleerd met een K-B 
analyse over een kortere termijn.    
 
Hierboven is geconstateerd dat ingreep 1 de 
core business is van corporaties.  De ingrepen 
2 t/m 5 worden verondersteld in de investe-
ringsruimte van 1% vervanging te zitten.  De 
ingrepen 2 t/m 4 verdringen dus de ruimte 
voor vervangende nieuwbouw (zie ook Hfdst. 
4, par. 4.4, uitgangspunten RF). Corporaties 
hebben eenvoudigweg niet de financiële ruim-
te om maar van alles te ondernemen.  
 
Hieronder wordt nader ingegaan op ingreep-
scenario's in zowel krimp- als groeimarkten. 
De vraag is of een eventueel negatieve op-
brengst van het incourante deel kan worden 
gecompenseerd door het courante deel van 
een woningvoorraad. Gemiddeld is daarbij   
voor het incourante woningbestand van een 
willekeurige corporatie 20% aangehouden (zie 
ook tabel 3).   
 
In Hfdst. 4, par. 4.7 wordt vervolgens een ge-
neriek vervangingsmodel gepresenteerd.  
 
4.6.2 Scenario (1a),  
 (Doorexploiteren, krimpmarkt) 
 
Als eerste scenario (1a), het doorexploiteren 
van woningen met uitsluitend regulier- en 
mutatieonderhoud over de levensduur.     
 
Scenario (1a) voor het incourante deel is kri-
tisch voor krimpregio's (zie Hfdst.4, par. 4.5.2). 
Uitgaande van een laag labelniveau en oplo-
pend onderhoud is dit scenario niet rendabel 
en berekend op ca - € 21.500,--  De investe-
ringruimte voor vervangende nieuwbouw of 
andere ingrepen zou dus van het courante 
deel moeten komen.  
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Het huurniveau van het courante deel zal ho-
ger liggen dan van het incourante deel. Omdat 
in het courante deel van de voorraad ook nog 
woningen kunnen zitten  met een laag labelni-
veau wordt de  huur (gematigd) op gemiddeld 
€50,-- hoger aangenomen. De gemiddelde 
onderhoudslasten (O2) en een gemiddeld mu-
tatieonderhoud (M2) is het contant gemaakte 
resultaat voor de baten en kosten:   
 
Courante deel 

 3600  *            
  

 
  =  €86.940,-- 

 - (3100 *            
  

 
 + € 7.930,-- ) 

 =  - €82.795,-- 

 ∑ baten - ∑ kosten =    €4.145,-- 
 
Uitgaande van bovenstaande huren en be-
drijfslasten volgt dat het incourante deel niet 
meer zou mogen bedragen dan ca 1/5 deel 
van het corporatiebezit, wil men überhaupt 
quitte draaien.  Er is met deze uitgangspunten 
eenvoudigweg geen ruimte voor vervangende 
nieuwbouw of andere hoog niveau ingrepen. 
De focus moet in dit markttype gericht zijn op 
verlaging van de bedrijfslasten c.q. stichtings-
kosten om een gezonde vervanging mogelijk 
te maken.  In een aantal gevallen kan ook  
scenario (1a+) worden toegepast, zodat de 
corporatie niet gedwongen is tot huurverla-
ging.  
 
Verondersteld is in dit scenario dat de exploi-
tatie eeuwig door kan gaan.  In werkelijkheid 
is er iedere nieuwe termijn onzekerheid of het  
'in stand houden' volgehouden kan worden 
zonder tussenkomst van andere ingrepen.   
Indien niet verder kan worden gekeken dan 30 
jaar (beperking horizon voor sterke krimp-
markten) is het resultaat:  
 
Courante deel 

 3600  *            
  

 
  =  €63.468,-- 

 -  (3100 *            
  

 
 + € 5.812,-- ) 

 =  - €60.465,-- 

 ∑ baten - ∑ kosten =    €3.000,-- 
 
Indien de huren hoger mogen en kunnen lig-
gen  is er meer financiële ruimte.   
 
Afhankelijk van de krimpkrachten is een B-
scenario  voor het incourante deel waarschijn-
lijk, als hierboven geschetst in scenario 1b):  
het slopen van de woning met eventuele her-

bouw (indien hiervoor vraag is). Bij een worst 
case B-scenario komt het negatieve exploita-
tieresultaat eerder aan het licht:  hoe eerder 
men een besluit neemt om een incourante 
woning met negatieve exploitatie te slopen, 
uit te ponden c.q. te vervangen, des te gerin-
ger de extra kosten die hiermee gepaard gaan.   
 
4.6.3 Scenario (1a)  
 (Doorexploiteren, groeimarkt) 
 
Ingreep (1a) van het incourante deel levert 
met de aangenomen parameters in een 
groeimarkt €13.511,-- per woning op (zie 
Hfdst. 4, par. 4.5.1).  Het courante deel zal nog 
meer opleveren vanwege de hogere huur die 
kan worden gerekend.  Anderzijds kan er af-
trek zijn als veel woningen nog een laag label-
niveau hebben.  Uitgaande van een gemiddel-
de huur van € 400,--, gemiddelde onderhouds-
lasten (O2) en een gemiddeld mutatieonder-
houd (M2) is het contant gemaakte resultaat 
voor de baten en kosten:   
 
Courante deel 

 4800  *            
  

 
  =  €115.920,-- 

 - (3100 *            
  

 
 + € 7.930,-- )     

=  -€82.795,-- 

 ∑ baten - ∑ kosten =    €33.125,-- 
 
Wordt nu 'A' genomen voor het aantal wonin-
gen van een corporatie en p voor het percen-
tage aan incourante voorraad, dan levert deze 
voorraad, zolang het onderhoud niet oploopt 
(met verwaarlozing van 1% voor het te ver-
vangen deel):    
 
pA × €13.511 + (1-p)A  × € 33.125,-- .   
 
Met p =   0,2  levert de contante waarde na 75 
jaar ca.  € 30.000,-- per woning uit een voor-
raad op.  Dat is ruim voldoende voor de doel-
stelling van 1% vervanging32 , zoals ook in 

                                                           
 32  De ondergrens van de contante rest-

waarde gemiddeld per woning, benodigd voor 1% 
vervangingsgraad is ca. €10.000,--. Naarmate deze 
restwaarde hoger is dan dit bedrag kan zonder 
bezwaar een hogere vervangingsgraad worden 
aangenomen als dat praktisch is, bijvoorbeeld in 
het geval dat enkele blokken in hun geheel worden 
vervangen in plaats van één blok of een gedeelte 
daarvan.    



Keuzedilemma’s in de vervangingsmarkt 1 maart 2013 

75 
 

Hfdst. 4, par. 4.4 onder uitgangspunten RF is 
aangegeven.  
 
Waar komt deze - in vergelijk met krimpmark-
ten - positieve uitkomst uit voort?  Het grote 
verschil met krimpmarkten is dat groeimark-
ten meer huur kunnen ophalen, en geen (of 
minder) last hebben van huurderving en oplo-
pend mutatieonderhoud.    
 
De winst kan evenwel snel omslaan in verlies 
als niet tot geleidelijke vervanging wordt 
overgegaan.  Na een of twee exploitatieter-
mijnen van 15jr. komt de Nederlandse bevol-
kingsgroei tot stilstand.  Voor de consument is 
er tegen die tijd genoeg te kiezen en de corpo-
ratie kan dan voor een situatie komen te staan 
van huurderving, leegstand en oplopende 
onderhoudskosten. Verstandig dus om juist in 
groeimarkten gebruik te maken van dit exploi-
tatiekapitaal en het geleidelijk om te zetten in 
nieuwbouw. Aan deze nieuwbouw moeten 
dan wel eisen zijn gesteld van rentabiliteit (zie 
Hfdst. 4,  par.  4.6.7).    
 
Zouden - analoog aan sterke krimpmarkten - 
alleen de kosten en baten over een horizon 
van dertig jaar worden beschouwd (daarna is 
er immers eerder krimp te verwachten), dan 
resulteert de volgende rekensom:  
 

 4800  *            
  

 
  =  €84.624,-- 

 - (3100 *            
  

 
 + € 5.812,-- )  

 =  -€60.465,-- 

 ∑ baten - ∑ kosten =    €24.159,-- 
 
Uit bovenstaande blijkt dat ook een dertig 
jarige termijn voldoende huur oplevert om 
dynamisch te vervangen.     
 
4.6.4 Scenario (2a), algemeen  
 (Groot onderhoud)  
  
Een corporatie kan besluiten zijn voorraad 
courant te houden met een combinatie van de  
ingrepen 1, 1+ en 2.  Er wordt dan in beginsel 
niets vervangen, ingrijpend gerenoveerd of 
getransformeerd. Er behoeven ook geen ver-
huiskosten, leegstand e.d. in rekening te wor-
den gebracht omdat de ingrepen tijdens be-
woning worden uitgevoerd.  Indien complexen 
niet meer te exploiteren zijn, worden ze een-
voudigweg verkocht of gesloopt. In een 
krimpmarkt komen er met dit scenario dus 

geen nieuwe woningen meer en in een groei-
markt vindt de nieuwbouw uitsluitend plaats 
in uitbreidingsgebieden (los van dit RF model, 
bijvoorbeeld met geld uit verkoop).   
 
Ingreep 2 wordt gefaseerd uitgevoerd voor 
het incourante deel.  Na deze uitvoering kan 
een volgende categorie woningen worden 
aangepakt.  Het voordeel van deze strategie is 
dat bewoners niet hun huis hoeven en dat er 
door het ontbreken van andere investeringen 
meer ruimte is voor het plegen van groot on-
derhoudsbeurten op korte termijn. De huur 
kan worden verhoogd met €50,-- na de groot-
onderhoudsbeurt. Het is een logisch scenario 
voor corporaties die een goedkope huurvoor-
raad zo lang mogelijk in stand willen houden.  
 
Het nadeel van de strategie is evenwel dat de 
slechte eigenschappen van incourante casco's 
zoals de toegankelijkheid, de hokkerigheid van 
de plattegrond, de gehorigheid van de wonin-
gen e.d. niet worden opgelost en het ook de 
vraag is of een corporatie voor het incourante 
deel  huurverhogingen kan claimen.  
 
Door het aangaan van groot onderhoudsbeur-
ten vindt upgrading naar label B/C voor het 
incourante deel plaats. De eerste termijn ge-
beurt dat voor het incourante deel (p.A) en de 
volgende termijnen voor het courante deel, 
(1- p) A in vier fases van 15 jaar, dus voor 0,25 
x (1-p)A woningen per termijn. Voor deze late-
re fases mag men upgrading naar label A ver-
wachten.    
 
In het volgende rekenvoorbeeld met  p =  0,2  
wordt bezien of de groot onderhoudsbeurten 
voor de incourante voorraad kunnen worden 
betaald uit de courante voorraad.  Bij een 
bestand van bijvoorbeeld 10.000 woningen 
zijn er dan 2000 incourant en 8000 courant. 
Eerst wordt het voorbeeld uitgewerkt voor 
een krimpmarkt,  vervolgens voor een groei-
markt.  
 
4.6.5 Scenario (2a), krimpmarkt 
  (Groot onderhoud)  
 
De grootonderhoudsbeurten starten bij het 
incourante deel en moeten worden opge-
bracht door het courante deel.  De strategie 
van de corporatie is om door verbetering van 
de energieprestatie en wooncomfort de ach-
teruitgang te stoppen. Er kan niet verder wor-
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den gekeken dan 30 jaar (twee termijnen, de 
aangenomen maximale horizon voor sterke 
krimpmarkten). De vraag is of het courante 
deel voldoende huur kan ophalen voor het 
incourante deel.     
 
De eerste termijn (zie Hfdst. 4, par. 4.5.6) le-
vert het incourante deel een negatief saldo 
van ca €5000,--, beschouwd over 75 jaar.  
Over dertig jaar is dat:   
 
 1e termijn 

2650 x             
  

 
   =   € 30.051,-- 

 2e termijn 

 3100 x             
  

  
   =   € 19.499,-- 

 
 Mutatieonderhoud 2e termijn € 2062,-- 

 Groot onderhoud € 30.000,-- 
 
Totale kosten  € 81.612,-- 
 
 Batenstroom bij 4% :  

 4200 x             
  

 
 =    €74.624,--  

 ∑ baten - ∑ kosten =    - €6.988,-- 
  
Het courante deel wordt ook beschouwd over 
30 jaar. De huur voor het courante deel is 
onder ingreep 1 laag gehouden € 300,--.  Ieder  
aanname over de huuropbrengst beïnvloedt 
de financiële ruimte voor  groot onderhoud 
beurten overigens ten zeerste.  Hieronder is  
ervan uitgegaan dat ook het courante deel op 
termijn een groot onderhoudsbeurt krijgt en 
de huur door deze gespreide investeringen 
gemiddeld op € 350,-- voor krimpgebieden 
komt.  Uitgaande van dit huurniveau en ge-
middelde kosten, en een gemiddeld mutatie-
onderhoud:   
 
Courante deel 

 4200  *            
  

 
  =  €74.046,-- 

 - (3100 *            
  

 
 + € 5.812,--)      

=  -€60.465,-- 

 ∑ baten - ∑ kosten =    €13.581,-- 
 
Voor 2000 incourante woningen staat in een 
termijn van dertig jaar dan € 10.8648.000,-- 
ter beschikking ofwel ca € 54.000,-- per wo-
ning.  Op het oog levert dat meer dan vol-
doende geld op voor de beurten.  De doelstel-
ling is evenwel de hele voorraad te 'upgraden'.  
 

Stel in een volgende casus dat grootonder-
houdbeurten gefaseerd worden uitgevoerd 
voor de hele voorraad.  De beurten worden 
dan iedere termijn ingezet voor 1/5 deel  van 
de voorraad. Een voorraad van A woningen 
wordt dan iedere volgende termijn belast met 
een investering van 0,2A x € 30.000,-- = A x 
€6000,--.       

 
In tabel 11 is de contant gemaakte last van de 
gefaseerde grootonderhoudsbeurten (met 
weglating van A) voor alle woningen van de 
voorraad aangegeven. Per gemiddelde woning 
uit de voorraad bedraagt de last € 524,-- / 
jaar.  Ervan uitgaande dat voor de hele voor-
raad met deze ingrepen gefaseerd €50,-- 
huurverhoging mogelijk is, zal per 15 jarige 
termijn € 9000,-- extra worden opgehaald.  
Het contant gemaakte bedrag  - analoog aan 
tabel 23 - bedraagt € 18.990,--    De gefaseer-
de investeringen tengevolge van de grooton-
derhoudsbeurten wegen dus op tegen de 
huuropbrengsten. De conclusie is dat -
afhankelijk van de te hanteren parameters - 
een gefaseerde uitvoering van groot onder-
houdsbeurten mogelijk is.   
 
Deze optie gaat wel volledig voorbij aan het 
sluipend incourant worden van de voorraad. 
De energiedoelstelling wordt zeker niet ge-
haald. Indien door tegenvallende huurop-
brengst het scenario van ingreep 1 realiteit is, 
bedraagt de financierruimte opgebracht door 
het courante deel per woning slechts € 4.145,-
- (zie onder Hfdst. 4, par. 4.6.2).  Dat ligt in de 
orde van grootte van de verliezen bij het in-
courante deel.  Er is dan simpelweg geen 
ruimte om de voorgenomen groot onder-
houdsbeurten voor de hele voorraad te doen.   
De corporatie kan overwegen  de groot on-
derhoudsbeurten te reserveren voor het (af-

Investering groot onderhoud    
 = € 6000,--/won 

Termijnen  Factor Totaal 

Termijn1  1 6000 

Termijn 2 0,55 3300 

Termijn 3 0,3 1800 

Termijn 4 0,17 1020 

Termijn 5 0,09 540 

Totaal  12.660 
Tabel 23   Investeringen groot onderhoud 
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geslankte) incourante deel en voor het cou-
rante deel meer te kiezen voor een 1+ aanpak.  
 
De investeringsruimte voor grootonderhoud 
kan evenwel ook partieel voor vervangende 
nieuwbouw in combinatie met sloop worden 
ingezet c.q. 1+-achtige ingrepen (kosteneffec-
tief)  op termijn voor de jongere voorraad.   Er 
is dan meer zicht op het courant houden van 
de voorraad en het behalen van de energie-
doelstelling.  
 
Voor een groeimarkt zijn de marges veel rui-
mer. Ook hier is de keuze voor gefaseerde 
grootonderhoudsbeurten dan wel dynamische 
vervanging in combinatie met 1+-achtige in-
grepen.   
 
4.6.6 Scenario (3a) en (4a), krimpmarkt  
 (Renovatie, transformatie) 
 
Een  corporatie die prioriteit geeft aan de 
energiedoelstelling kan er voor kiezen zoveel 
mogelijk ingrepen 3 (ingrijpende renovatie) of 
ingrepen 4 (transformatie) uit te voeren.  Deze 
ingrepen kunnen - evenals ingreep 5 - niet 
anders worden uitgevoerd dan onder condi-
ties van lege bewoning. Corporaties kunnen 
deze ingrepen dus niet faseren en zullen tij-
dens de werkzaamheden worden belast met 
huurderving, verhuisvergoedingen e.d.  Het 
gaat om relatief hoge investeringen waarbij de 
vraag is of na verloop van tijd het aanvankelijk 
incourante karakter toch niet aan het complex 
blijft kleven.  Verwacht mag immers worden 
dat de woningmarkt steeds verder verzadigd 
raakt en de consument kritisch is op de aan-
geboden kwaliteit.   
 
Ingreep 3 is te zien als een ingreep die vooral 
is gericht op de energiedoelstelling voor de 
bestaande voorraad en ingreep 4 op zowel de 
energiedoelstelling als comfortverbetering.   
 
Hoe zit het met ingreep 3, die op ca de helft 
van het investeringsniveau van ingreep 4 en 5 
ligt? Stel dat een corporatie besluit om priori-
teit te geven aan ingreep 3 (ingrijpende reno-
vatie) en het liefste de hele voorraad in 40 jaar 
zou willen upgraden naar label A+.  Voor de 
labels C/D (de oudere voorraad) vergt dat een 
investering van €60.000,-- + 25% = € 75.000,--.  
Voor het overige (jongere) deel wordt ervan 

uitgegaan dat kan worden volstaan met kos-
teneffectieve upgrading.   
 
 In Hfdst. 4, par. 4.5.8 werd voor het incouran-
te deel in een groeimarkt een verlies geno-
teerd van €6.631,-- per te renoveren incouran-
te woning, ervan uitgaande dat bewoners ook 
werkelijk bereid zijn na de ingreep een huur-
verhoging van €100,-- te accepteren.  In een 
krimpmarkt zal het verlies groter zijn (lagere 
huur). Ervan uitgaande dat €50,-- /mnd. min-
der kan worden opgehaald komt het verlies op 
ca. € 21.121,--.  Kan dit worden opgebracht 
door het courante deel (ervan uitgaande dat 
hier niets mee zou gebeuren) ?   Dat is afhan-
kelijk van de in rekening te brengen huurop-
brengst. Uitgaande van een huuropbrengst 
van gemiddeld €350,-- en vergelijkbare on-
derhoud- en mutatielasten als vermeld in 
Hfdst. 4, par. 4.5.8 wordt voor het courante 
deel ca. €24.900,--  gegenereerd.  Bij een wat 
lagere huuropbrengst ligt dat verschil in de 
orde van het verlies bij de renovatie.   Uit-
gaande van 1/5 deel incourante voorraad,  is 
bij vereffening - afhankelijk van de huurop-
brengst - een  bedrag in de grootte van 
€17.000,-- tot € 20.000 per courante woning 
over.    Dat zou dan besteed kunnen worden 
aan 1+ -achtige ingrepen.   
 
Resumerend is er geen financiële ruimte om 
de hele voorraad gefaseerd up te graden met 
ingrepen op niveau 3.   Ingreepscenario 3 slokt 
bij 1% vervangingsgraad 0,5% van de vervan-
gende / uitbreidende nieuwbouwruimte op en 
presteert lager op de energiedoelstelling voor 
2050.  Een belangrijker probleem is evenwel 
het risico op incourantheid c.q. onrendabele 
exploitatie door oplopend onderhoud, zoals 
geschetst in Hfdst. 4, par. 4.5.9 (3b variant)  
Als de B-scenario's werkelijkheid worden 
neemt de vermogenspositie van de corpora-
ties sterk af.    
 
Wat betreft ingreep 4 (transformatie) moet 
feitelijk een keuze worden gemaakt tussen 
deze ingreep en vervangende nieuwbouw 
(niveau 5, zie hieronder). De investeringsni-
veaus van beide ingrepen zijn van dezelfde 
orde  van grootte.  Rationeel bezien moet dan 
een oordeel over de prestaties van beide in-
grepen worden geveld.  
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Als argumentatie voor ingreep 4 ten koste van 
ingreep 5, wordt ofwel een toegedichte cul-
tuurhistorische waarde van een bestaand 
complex aangevoerd en / of milieuwinst die 
mogelijk op de materiaalcomponent wordt 
gescoord.  De energiecomponent in de ge-
bruiksfase van ingreep 5 ligt daarentegen 
weer lager. Beide componenten kunnen met 
hun schaduwprijs worden beoordeeld (Hfdst. 
5, par. 5.3).   
 
4.6.7 Scenario (5a),  
 (Vervangende nieuwbouw)  
 
Hierboven is aangegeven dat er bij de ingre-
pen 1 t/m 2 ruimte is voor vervangende 
nieuwbouw met een vervangingsgraad van 
gemiddeld 1%.  Bij ingreep 3 en 4 is die ruimte 
er niet of zeer beperkt.  
 
 Indien de voorraad voldoende RF kan genere-
ren voor vervangende nieuwbouw ligt de 
vraag voor of deze nieuwbouw in staat is 
straks zelf voor RF te zorgen.  Dat betekent dat 
vervangende nieuwbouw in zijn restlevens-
duur (na afschrijving van de aanvangsinveste-
ring) rendabel moet zijn.    
 
De stichtingskosten van nieuwbouw bedroe-
gen recentelijk ca €180.000,--.  Door de bouw-
crisis zakken deze prijzen snel.  Indien wordt 
uitgegaan van zoveel mogelijk prefabricage 
kunnen woningen snel op de bouwplaats wor-
den gemonteerd en is de huurderving voor de 
corporaties beperkt. Voor vervangende 
nieuwbouw zijn geen grondkosten in rekening 
te brengen.  Rekening houdend met een reeds 
ingang gezette verlaging zijn de stichtingskos-
ten vooralsnog op € 150.000,-- geprognosti-
ceerd (incl. sloop). Bij dit niveau is de onren-
dabele top over een periode van 75 jaar pas te 
vermijden bij een huur boven de toeslaggrens, 
laat staan dat er ruimte is voor de vorming van 
RF.      
 
Hoe hoog zouden de bedrijfslasten mogen zijn  
bij Scenario (5a) om voldoende vermogen te 
genereren voor volgende vervangingen?  We 
kunnen hier op twee manieren naar kijken.  
 
De contante waarde van de nieuwbouwinves-
tering over 75 jaar bij een rentevoet van 4% 
bedraagt 1/(1,04)75 x €150.000,-- = €7500,--.   
Om dit contant gemaakte bedrag te genereren 

mogen de lasten maar 25% bedragen van de  
lasten die bij Scenario (5) in Hfdst. 4, par. 
4..5.12  zijn opgegeven.   
 
Een tweede manier om hier naar te kijken is 
de eis te stellen dat de negatieve opbrengst 
tijdens de afschrijfperiode van 45 jaar twee-
maal moet worden terugverdiend in dertigja-
rige periode daarna.  Uitgaande van een 
45jarige annuïteit  is de jaarlijkse afschrijving 
€7.230,--. Deze afschrijvingen wegen op tegen 
de huuropbrengsten.  De schuld (het uitstro-
mende water, de bedrijfslasten B en de on-
derhoudslasten ) is dan nog 45 x (B + O).  Stel-
len we ( B+O) voor als de verzamelde lasten (L) 
van  een woning.  De opbrengst na 45 jaar 
(geen aflossingen meer)  is: 30 jaar huurop-
brengst (H) minus 30 jr. lasten of: (H - L) x 30.   
 
Om een volgende vervangende nieuwbouw-
woning na 75 jaar mogelijk te maken zal RF ter 
grootte van 45 L  moeten worden opgebouwd, 
ofwel :  (H - L) x 30 ≥  2 x 45 L.  Hieruit volgt 
dat ofwel de stichtingskosten verder omlaag 
moeten of de bedrijfslasten, waarbij H ≥ 4L.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande verhouding tussen lasten en 
huur ligt nog lager dan van commerciële ver-
huurders. Het zal duidelijk zijn dat niet alles 
van het 'lean' maken van de bedrijfslasten 
mag worden verwacht.  Natuurlijk helpt uit-
ponden een handje, maar op langere termijn 
moeten daar geen wonderen van worden 
verwacht.    
 
De tering zal naar de nering moeten worden 
gezet om op langere termijn te overleven. Dat 
houdt naast lagere bedrijfslasten ook lagere 
bouw- en bijkomende kosten in.  Dat kan al-
leen door en industriële aanpak met voldoen-
de bouwstroom, ketenintegratie en flexibele 
concepten (zie ook Hfdst.1, par. 1.5).  Een 

negatieve opbrengst 
eerste 45 jaar:  45 L  .  

positieve opbrengst 
na afschrijving   
= (H - L) x 30;   
voorwaarde:  (H - L ) 
x 30 ≥  2 x 45L     t0 t45 

t75 
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uitdaging voor zowel opdrachtgevers als bou-
wers!  
 
 
4.7 Generieke  vervangingsmodellen  

Hierboven is  in de voorbeelden bij de verschil-
lende ingrepen een percentage van 20% aan-
gehouden voor het aandeel van de incourante 
voorraad. Dit aandeel 'p' is evenwel een flexi-
bel gegeven. Daarom wordt hieronder een 
generiek vervangingsmodel beschouwd. Dit 
model is overdrachtelijk gemaakt in figuur 53. 
De courante en incourante voorraad zijn voor-
gesteld als twee concentrische cirkels. De bui-
tencirkel genereert in principe kapitaal voor 
het vervangen, renoveren c.q. transformeren 
van  het incourante deel.  Alle mogelijke in-
grepen zijn dus geconcentreerd op de binnen-
cirkel. In de buitencirkel is uitgegaan van lou-
ter A-scenario's. In de binnencirkel is de kans 
op het optreden van een B-scenario groot. Als 
B-scenario's optreden wordt de omvang van 
het onrendabele deel groter.  De binnencirkel 
(het onrendabele deel) groeit ten koste van de 
buitencirkel.  Het is als beeld enigszins te ver-
gelijken met het opblazen en instorten van  
sterren.   
 
Nu kunnen er twee uitersten worden be-
schouwd. Aan de ene kant van het spectrum 
Model 1 met een continue vervangingsgraad 
van 1% voor de gehele voorraad, m.a.w. er 
komen - naarmate de tijd verstrijkt - steeds 
weer nieuwe incourante woningen in de bin-
nencirkel, die vervangen moeten worden.  Het 

alternatief van model (1) is om het geld dat 
wordt ingezet voor de 1% vervanging aan te 
wenden voor een ander type ingrepen (reno-
vatie of transformatie van incourante wonin-
gen in plaats van vervangende nieuwbouw).   
 
Aan de andere kant van het spectrum wordt 
Model 2 beschreven, waarin alleen het deel 
van de voorraad dat als incourant wordt be-
schouwd  het object is van vervanging dan wel 
renovatie of transformatie.  Het overige cou-
rante deel is daarbij verondersteld dermate 
hoog van kwaliteit te zijn dat kosteneffectieve 
ingrepen en andere partiële vervangingen van 
componenten volstaan, een en ander als be-
doeld in Hfdst.3, par. 3.1 (niveau 1+).   Voor de 
eenvoud van de modellen is uitgegaan van 1:1 
vervanging.   
 
 
4.7.1 Model 1:  Continue aangroei  
 incourante woningen  
 
Conform de berekeningen hierboven, is voor  
het aandeel aan incourante voorraad p geno-
men en (1-p) voor de courante voorraad.  De  
aanvangsinvestering voor vervangende nieuw- 
bouw is op 1,5N gesteld (zie Hfdst. 3, par. 3.1).  
De verhuurder gaat ervan uit dat het incou-
rante deel vervangen moet worden met een 
vervangingsgraad van 1% of als alternatief - 
voor een bedrag met dezelfde orde van groot-
te -  wordt gerenoveerd dan wel getransfor-
meerd.  
 
Het (1-p) gedeelte van de courante voorraad 
blijft qua omvang gelijk omdat jaarlijks even-
veel woningen courant worden gemaakt als er 
incourante woningen in de binnencirkel bij-
komen.  Een woningvoorraad  met A wonin-
gen zal bij deze vervangingsgraad jaarlijks 0,01 
x 1,5 N x A  ofwel 0,015NA aan investeringen 
moeten opbrengen ter financiering van de 
vervangende nieuwbouw. De contant gemaak-
te kosten voor de jaarlijks te vervangen incou-
rante woningen over een levensduur van 75 
jaar is uit te drukken als :   
 

0,015NA x            
  

 
         ................   (1) 

 
De leeftijd van de woningen in de voorraad is 
verschillend maar aangenomen is dat door de 
regelmatige verversing geen extra investerin-
gen te verwachten zijn (kenmerk A-scenario) .    
 

Figuur 53  Generiek model 
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Stel nu dat de jaarlijkse huuropbrengst van het 
courante deel H bedraagt en de onderhoud- , 
mutatie- en bedrijfslasten L.  Het verschil (H -
L) is de jaarlijkse opbrengst, voor te stellen als 
Oc  ('O' staat voor de opbrengst en subscript 'c'  
voor de aanduiding van het courante deel).  
Het courante deel van de voorraad genereert 
dan:  
 

(1-p) A x Oc  x            
  

 
       .............    (2) 

 
De opbrengst van het incourante deel zelf kan 
zwak positief of negatief zijn (zie Hfdst. 4, par. 
4.5).  Deze positieve of negatieve opbrengst is 
analoog aan het courante deel voor te stellen 
als Oic  (subscript 'ic' staat  voor  het incouran-
te deel).  Het incourante deel van de voorraad 
genereert dan :  
 

p A x O ic x            
  

 
         ................  (3) 

 
De kosten, als vermeld onder (1) worden op-
gebracht door het courante en incourante 
deel (2) + (3), m.a.w. (2) + (3) - (1) ≥ 0 :   
 

{ (1-p) x Oc  + p O ic }  x A x            
  

 
  - 

0,15NA x             
  

 
  ≥ 0  of eenvoudig-

weg:    (1-p) Oc  + p O ic  - 0,015N   ≥  0    
 
Bij N =  €100.000,--  :  
 
(1-p) Oc  + p O ic   ≥  €1500,--  ......................   (4)  
 
In (4) is eenvoudigweg aangegeven dat iedere 
woning van de voorraad bij 1:1 vervanging  
gemiddeld een jaarlijks bedrag van 1% van € 
150.000,-- moet opbrengen.  Indien het incou-
rante deel negatief scoort, is dat een lastige 
opgave.  Als aangegeven onder Hfdst. 4, par. 
4.6.2, is in een krimpmarkt een 'lean' aanpak 
noodzakelijk.   
 
Als alternatief kan een corporatie besluiten de 
incourante voorraad nog een tijd te behou-
den. Stel dat de 0,015N investeringsruimte 
wordt ingezet voor transformatie. Afhankelijk 
van de exploitatieduur gaat bij een optredend 
B-scenario kapitaal verloren.  
 
Indien een dergelijk scenario na bijvoorbeeld 
15 jaar zou optreden (worst case) gaat per te 
transformeren woning die in een B-scenario 
belandt  de aanvangsinvestering teloor, minus 
de opbrengst Ot  (de opbrengst van een trans-
formatie-ingreep) over 15 jaar exploitatie.  

Met H = € 6000,-- en (onderhoudskosten + 
bedrijfslasten) = € 2650,-- , komt  Ot  op 
€3350,-- per jaar (zie ook Hfdst.4, par. 4.5.11):    
Met dit B-scenario voor transformatie gaat 
dan verloren: 

€ 150.000,--  -  3350            
  

 
   =  

 € 112.011,--   ............................................  (5) 
 
Bij een transformatiegraad van 1% dat eindigt 
in een B-scenario na een exploitatieperiode 
van 15 jaar wordt dan 3/4 van het potentiële 
budget voor vervangende nieuwbouw vernie-
tigd.   
 
 
4.7.2 Model 2:  Oplossen momentane 
  incourante voorraad  
 
In model 1 is ervan uitgegaan dat er voortdu-
rend woningen worden vervangen met een 
percentage van 1%.  We zagen dat dit met 
name voor krimpgebieden een (te) forse in-
spanning is.   
 
In Model 2 wordt uitgegaan van een duidelijk 
aanwijsbaar incourant deel.  Meermalen is in 
deze publicatie betoogd dat incourantheid 
een eigenschap is die vooral aan het casco is 
toe te schrijven (de beukmaat, het woonop-
pervlak, de toegankelijkheid, de geluidisolatie 
en bouwfysische kwaliteit).   Het is goed voor-
stelbaar dat een corporatie dit type casco's 
kan aanwijzen en ervan uit mag gaan dat ove-
rige casco's van haar voorraad voldoende kwa-
liteit hebben.  
 
Het incourante gedeelte met de slechte 
casco's kan weer geleidelijk worden vervangen 
of als alternatief worden opgeknapt met re-
novatie of transformatie-ingrepen.  Bij het 
overige courante deel vindt alleen partiële 
vervanging plaats op niveau 1+.  In het model 
blijft de binnencirkel dus niet constant als in 
model 1, de bedoeling is dat de cirkel gaat 
slinken.  De last voor kosteneffectieve vervan-
ging (ontkoppeling) van het jongere courante 
deel is verantwoord door een hoger aange-
nomen  onderhoudsniveau O3 (zie ook Hfdst. 
4, par. 4.5.3)   
 
Het aandeel incourante woningen wordt weer 
op p gesteld en het aandeel courante wonin-
gen op 1-p.  Het aandeel incourante woningen  
wordt dan in p/0,01 jaar of 100p jaar vervan-
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gen.  Na 100p jaar zijn er dus geen incourante 
woningen meer.  Bij een percentage van 20% 
(p = 0,20) aan incourante voorraad  zijn er 
bijvoorbeeld na 100 x 0,2 of 20 jaar alleen nog 
maar courante woningen, die over hun le-
vensduur op niveau 1+ cyclisch worden opge-
knapt. Uitgaande van een voorraad met een 
totaal van A woningen en 1% vervangings-
graad bedragen de kosten voor  deze operatie:    
 

0,015NA            
    

 
        ............. ..    (1) 

 
Dit bedrag moet worden opgebracht door de 
courante voorraad uit de buitencirkel en het 
aangroeiende deel uit de slinkende binnencir-
kel.    
 
Wat betreft de vervangende nieuwbouw uit 
de binnencirkel,  worden de investeringslasten 
van (1) gedekt door de opbrengsten uit de 
courante voorraad. Uitgaande van scenario 
(5a+), als beschreven in Hfdst.4, par. 4.5.13,  
levert iedere  nieuwbouwwoning, waarbij de 
investeringslasten niet in rekening zijn ge-
bracht, dan netto ca € 100.000,-- aan contante 
waarde op.  Over een periode van 100p jaar 
zijn er geen incourante woningen meer.  De 
bijdrage van de groeiende vervangende 
nieuwbouw aan het model is dus:  
 

100.0000 x 0,01A             
    

 
  ......     (2) 

 
Wat betreft de opbrengsten van het courante 
(1-p) gedeelte is uitgegaan van A-scenario's 
met partiële vervanging op niveau 1+, waarbij  
het hoogste onderhoudsniveau O3 is aange-
houden.  
 
Stel nu weer de jaarlijkse huuropbrengst van 
het courante deel op H en de onderhoud- , 
mutatie- en bedrijfslasten op L (met inacht-
name van het hoogste onderhoudsniveau O3 ). 
Het verschil (H -L) is de jaarlijkse opbrengst, 
weer voor te stellen als Oc  Het courante deel 
van de voorraad genereert dan:  
 

(1-p) A x Oc             
  

 
  ...............         (3) 

 
De kosten als voorgesteld onder (1) met weg-
lating van A, worden opgebracht door het 
courante en incourante deel (2) + (3), m.a.w. 
(2) + (3) - (1) ≥ 0 :   
 

1000            
    

 
  + (1-p) Oc  x 

           
  

 
-  0,015N            

    

 
 ≥ 0                         

                                                 ..................          (4) 
De minimale opbrengst voor dit model is af-
hankelijk van P.   We nemen achtereenvolgens 
voor p;  15 en 30 % .  In geval p = 0,15  en N = 
€ 100.000,--: 
 
11340  + 18 Oc  ≥   5670  of  Oc  ≥  € 315,--  
 
en bij p = 0,3 %   
 
17630 + 17 Oc  ≥  € 26445,-- of  Oc  ≥  € 518,--  
  
In vergelijking met model 1 is te zien dat deze 
prestatie eenvoudiger haalbaar is. Indien in 
model 2 weer als alternatief gekozen wordt 
voor renovatie of transformatie dan ontstaan 
bij optredende B-scenario's vergelijkbare kapi-
taalverliezen als geïllustreerd voor transfor-
matie  onder Model 1.     
 
Bovenstaande modellen 1 en 2 zijn uitersten 
van het spectrum.  Naarmate verjonging van 
de voorraad door partiële componentenver-
vanging mogelijk wordt, is de cash flow en de 
opbouw van het Revolving Fund beter.  Om dit 
mogelijk te maken zal  verdere ontkoppeling 
van hoofd- en subcomponenten nodig zijn.  
Zie ook het pleidooi voor ontkoppeling in 
Hfdst. 3.  
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 5      Analyse milieulasten in-
greepscenario's  
 

5.1    Algemeen   
 
Milieukosten worden in de markt niet (of ten 
dele) aan een product of een gebouw toege-
rekend. Men noemt deze kosten daarom ex-
terne kosten, in dit geval de externe kosten 
van gebouwgebonden milieubelasting. Als 
grote veroorzaker van milieuvervuiling heeft 
de mens zichzelf benoemd.  Door industriali-
satieactiviteiten (technosfeer) verstoort hij 
voortdurend zijn natuurlijke habitat (biosfeer). 
De aanpak om deze verstoringen tegen te 
gaan varieert van een optimistische en dyna-
mische benadering (cradle to cradle ) tot een 
meer pessimistische en statische benadering.  
De eerste benadering bepleit groei, terwijl de 
laatste juist beperking van die groei voorstaat.  
 
Hoe staan bio- en technosfeer met elkaar in 
relatie en welke visie (dynamisch of statisch)  
moet worden omarmd voor de toekomstige 
bouwpraktijk?  Deze vragen zijn niet eenvou-
dig te beantwoorden. Het eist inzicht in de 
achtergrond van beide sferen en is sterk af-
hankelijk van de technische en economische 
mogelijkheden van recycling en de beperking 
van grijze energie.  
 
Een gemeenschappelijk kenmerk van de bio- 
en technosfeer is hun strijd tegen entropie.  In 
Bijlage IV.1 wordt nader ingegaan op dit fe-
nomeen. In de  biosfeer zijn leven, dood en 
herrijzenis (kringloop) kenmerkende eigen-
schappen.  De verspilling in de biosfeer door 
groei en selectie wordt door de mens niet als 
probleem gezien, hoewel dit verschijnsel ‘an 
sich’ tot grootschalige dood en verderf leidt. 
Dood en verderf zijn feitelijk ook de voor-
waarde voor nieuw leven dat steeds weer als 
een feniks uit de (organische) as herrijst.    
 
In tegenstelling tot de biosfeer wordt groei in 
de technosfeer wel als een probleem gezien.  
De technosfeer is te zien als een (tamelijk 
slechte) kopie van de biosfeer. In de technos-
feer zit groei in de taboesfeer vanwege haar 
uitstralende effect naar de biosfeer.  Om een 
betere kopie van de biosfeer te worden, zou 
groei juist een kenmerkende eigenschap van 
de technosfeer moeten zijn, onder voorwaar-

de dat de biosfeer hierdoor zelf niet wordt 
bedreigd.  Naar analogie van de biosfeer ko-
men uit groei immers die nieuwe producten 
naar voren, die kans hebben te overleven in 
de markt (marktcourantheid).   
 
Die groei in de technosfeer zou de biosfeer 
qua energie- en materiaalgebruik dan niet 
mogen beïnvloeden. Wat betreft energiege-
bruik moet de technosfeer niet afhankelijk zijn 
van de biosfeer (fossiele brandstoffen) en 
deze niet vervuilen door emissies.  Wat betreft 
materiaalgebruik moet uitputting en vervui-
ling naar de biosfeer (emissies, uitloging) wor-
den voorkomen. Het voorkomen van uitput-
ting is mogelijk door recycling. Er zijn verschil-
lende vormen van recycling. In Bijlage IV.1 is 
beschreven op welke wijze recycling voor de 
verschillende materialen in de bouw kan 
plaatsvinden (primair of secundair) en hoe de 
ontwikkelingen zijn.   
 
De algemene overtuiging van milieuexperts is 
dat de aandacht voor het energieprobleem 
geleidelijk wordt ingeruild voor het materiaal-
probleem.  Toch gaan de ontwikkelingen niet 
zo snel als door sommigen gewenst. In Bijlage 
IV.2 zijn de trends beschreven. Wat betreft 
het energiegebruik in de bouwsector wordt 
gestreefd naar energieneutraliteit voor 
nieuwbouw in 2020 en voor bestaande bouw 
in 2050.  Het energiegebruik in de bouw zou 
geen probleem zijn, als de energievoorziening 
geheel vergroend zou zijn.  Gebouwen behoe-
ven dan niet meer zwaar te worden geïso-
leerd, hetgeen een uitkomst is voor de be-
staande voorraad.  Gebouwen zouden wel ‘all 
electric’ moeten zijn (groene stroomopwek-
king, geen gebruik van fossiele brandstoffen).   
 
Vergroening heeft wel  zijn prijs.  Nu al zijn er 
zorgen over de betaalbaarheid van groene 
energie door de laagste inkomensgroepen. 
Zolang alternatieve energieopwekking nog 
niet kosteneffectief is, zal de nadruk op vraag-
beperking (isoleren van de schil ) nog wel een 
tijd aanhouden (zie ook de opmerkingen over 
pseudocyclisme in Hfdst. 3, par. 3.4).  De mili-
eulasten tengevolge van energiegebruik is 
voor een gemiddelde woning uit de voorraad 
nog steeds dominant ten opzichte van materi-
aalgebruik. Het materiaalaandeel van de mili-
eubelasting wordt momenteel op slechts 15-
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20% van de gebouwgebonden milieubelasting 
geraamd. Ten aanzien van het energieaandeel 
van de milieubelasting worden al jarenlang 
eisen gesteld in de regelgeving die in de ko-
mende jaren verder worden aangescherpt.  De 
verhouding in de milieubelasting van energie 
en materiaal zal drastisch wijzigen bij onver-
minderd beleid naar energienul gebouwen in 
2020, dus als de nieuwe gebouwen geen fos-
siele brandstoffen meer gebruiken.  Het ul-
tieme doel is om ook tot materiaalnul gebou-
wen te komen.  Voor de materiaalcomponent 
liggen prestatie-eisen in het verschiet.  Zo 
wordt voor de bouwvergunning reeds een 
berekening gevraagd van de milieuprestaties 
van gebouwen (woningen en kantoren), uit te 
voeren met de bepalingsmethode milieupres-
tatie gebouwen en GWW werken.  Het is een 
voorbode van echte milieuprestatie-eisen 
voor materialen.   
 
In Bijlage IV.2, tabel IV.1, zijn de verschillende 
effectcategorieën genoemd die een bedrei-
ging vormen voor de biosfeer. Om tot één 
indicator te komen wordt met schaduwprijzen 
gewerkt. Dit zijn de hoogst toelaatbare (kos-
teneffectieve) lasten per eenheid voor bestrij-
ding van de milieulast.  Voorlopig zijn in de 
regelgeving slechts twee effectcategorieën 
benoemd:  emissie en uitputting.  De zogehe-
ten materialentools, die zijn ontwikkeld ten 
behoeve van de bouwregelgeving drukken de 
milieulast uit in schaduwprijzen per m2 BVO 
op basis van globale materiaalspecificaties 
(m2, m1 of stuks).  De reductie van de milieu-
last ten gevolge van 'lean' bouwen, prefabri-
cage, logistiek, ontkoppeling en recycling, als 
bepleit in deze publicatie,  worden in deze 
tools evenwel niet of niet duidelijk  tot uit-
drukking gebracht.  
 
Niettemin is gebruik gemaakt van bovenbe-
delde tools  om een indruk te krijgen van de 
milieuprestatie in schaduwprijzen voor de 
alledaagse bouwpraktijk: hoe scoort vervan-
gende nieuwbouw (ingreep 5) globaal ten 
opzichte van doorexploiteren t/m transforme-
ren (de ingrepen 1 t/m 4 ).   Gebouwen in de  
voorhoede zijn dus niet als leidraad genomen: 
indien immers vervangende nieuwbouw  over 
de gehele linie reeds in staat zou zijn tot vol-
ledig energie- en materiaalneutrale gebou-
wen, is iedere discussie over milieulasten door 

vervanging of renovatie overbodig. Wel is 
uitgegaan van toekomstgerichte nieuwbouw-
concepten (zie Hfdst.5, par. 5.3.3). Er zijn kriti-
sche vragen te stellen over de aannames en 
waardes van de milieulasten  tengevolge van 
de materiaalcomponent.  Het vaststellen van 
milieuprestaties voor de bouw is een jonge 
wetenschap en de bouwpraktijk is een weer-
barstige sector die niet netjes de boekjes volgt 
over afvalscenario's en aannames over grijze 
energie. In Bijlage IV.2 wordt de stand van 
zaken en mogelijke ontwikkelingen geschetst.    
 
Daarnaast zijn vragen te stellen bij het feno-
meen schaduwprijs en de daarbij aangenomen 
waarden. Een schaduwprijs veronderstelt dat 
een 100% terugkeer naar de oude situatie 
mogelijk is.  Zelfs al zou het volledige bedrag 
van de schaduwprijs per project worden inge-
zet om de milieulast ongedaan te maken, kan 
niet van omkeerbaarheid worden uitgegaan. 
Vervuilde grond kan niet 100% worden schoon 
gemaakt en eenmaal gemaakte CO2 emissies 
naar de biosfeer zijn onomkeerbaar, tenzij 
men technieken als bodemopslag van CO2 als 
een ideale oplossing wil zien. Daarnaast cre-
eert het schoonmaakproces zelf ook vervui-
ling.     
 
Ondanks deze bezwaren is de schaduwprijs 
vooralsnog de minst slechtste optie om mili-
eulasten tot uitdrukking te brengen.  Hiermee 
kunnen immers de lasten van de verschillende 
effectcategorieën  worden samengenomen en 
uitgedrukt in één getal, waarmee een globale 
indicatie wordt gegeven om de opgetreden 
milieulast (min of meer) ongedaan te maken 
met de vigerende stand der techniek.  Hieron-
der wordt voor zowel de energiecomponent 
(E) als de materiaalcomponent (M) gerekend 
met schaduwprijzen, als geharmoniseerd en 
vastgesteld voor de bouwregelgeving.   
 
 
5.2   Uitgangspunten ingrepen bij lasten 
 analyse  milieu    
 
Bij het maken van een lastenanalyse over 75 
jaar voor de verschillende scenario's als ge-
schetst in tabel 5, spelen de energie- en  ma-
teriaalcomponent de grootste  rol.   
 
De schaduwprijzen voor milieulasten zijn ge-
geven in de bepalingsmethode 'Milieupresta-
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tie gebouwen en GWW werken', die gehan-
teerd wordt voor de bouwregelgeving. In deze 
bepalingsmethode zijn afspraken vastgelegd 
voor schaduwprijzen van milieueffectcatego-
rieën. Voor onderstaande berekeningen is de  
schaduwprijs van CO2 emissie van groot be-
lang.  Deze is vastgelegd op €0,05 per kg CO2.  
Zie voor een nadere toelichting van de bere-
keningswijze Bijlage IV. 2    
 
Bij de materiaalcomponent (M) gaat het 
eveneens om de milieueffectcategorie voor 
CO2 emissie. Deze component is berekend aan 
de hand van een materialentool, die specifiek 
voor de bouwregelgeving is ontwikkeld.  In 
deze tool wordt de schaduwprijs uitgedrukt in 
€ -,-- /m2 bruto vloeroppervlak (BVO) van een 
gebouw.  Het gaat daarbij om forfaitaire 
waarden en het doen van globale uitspraken33.  
 
De BVO volgens NEN 2580 wordt gemeten 
langs de buitenomtrek van de opgaande 
scheidingsconstructies van een gebouw.  Het 
gaat om besloten ruimten. Loggia's worden 
bijvoorbeeld niet meegerekend.  Trapgaten,  
liften en leidingschachten wel.  De gebruiks-
oppervlakte (GO) wordt daarentegen gemeten 
langs de binnenomtrek van opgaande schei-
dingsconstructies, waarbij bepaalde ruimten 
zoals ruimten met een hoogte < 1,5m en trap-
gaten > 4m2  zijn uitgesloten.  Deze indicator 
voor de oppervlakte wordt gebruikt bij de 
bepalingsmethode voor de energieprestatie.  
Voor een goed vergelijk van beide lastensoor-
ten zal dus omrekening van BVO naar GO of 
vice versa moeten plaatsvinden (zie ook de 
tabellen van Bijlage II, tabel II.1 t/m II.6).   
 
Wat is de beste expressie per eenheid milieu-
last ten gevolge van een ingreep:  een scha-
duwprijs per m2 BVO (of GO) / jr.  dan wel een 
schaduwprijs per woning?  Het gemiddelde 
oppervlak van woningen is sinds WO II met ca. 
30 - 40%  toegenomen.  De absolute milieulas-
ten tengevolge van de materiaalcomponent M  
van een woning met een BVO van bijvoor-
beeld 150 m2 zullen gemiddeld een stuk hoger 
liggen dan van een woning met een BVO van 
75 m2.   Wordt de last per m2 BVO uitgedrukt, 

                                                           
 

33
 De materialentools maken (nog) geen 

onderscheid in diverse installatietypen.  Ze worden 
als een globale indicatie /m

2
 BVO gegeven.  

dan zijn de lasten van de grote woning gunsti-
ger (relatief kleiner percentage schil) ten op-
zichte van de kleine woning.  
 
Bij de bepalingsmethode voor energiepresta-
tie speelt een vergelijkbaar probleem met de 
omtrek van de schil, die afhankelijk is van het 
type woning. Bij strenge eisen van compacte 
bouw zijn  vrijstaande, half vrijstaande wonin-
gen en hoekwoningen in het nadeel.  Daarom 
is met een soort 'polderformule' gecompen-
seerd op de schilomtrek. Een vergelijkbare 
polderformule voor milieuprestaties is (nog?) 
niet uitgekristalliseerd. Er zijn immers nog 
geen prestatie-eisen voor de materiaalcom-
ponent.   
 
Bovenstaande leidt tot de vraag hoeveel be-
woners zich in de kleine en de grote woning 
zouden (mogen) bevinden. Hier belanden we 
ongewild in een politieke discussie over  rant-
soenering en footprints.  De bepalingsmetho-
de voor het energiegebruik (EPC)  gaat uit van 
een gemiddelde woningbezetting.  De EPC 
wordt vervolgens per woning of woongebouw 
uitgedrukt.  Is dat ook een logische weg voor 
de milieulast ten gevolge van de materiaal-
component en zou hier ook - vergelijkbaar 
met de EPC een polderformule nodig zijn?   
We beschouwen  onderstaande casus.     
 
Stel een woningcomplex van 1500m2 BVO met 
20 woningen. De corporatie overweegt in-
greepniveau 3 (ingrijpende renovatie) of 4 
(transformatie), waarbij in het laatste geval 
door herverkaveling 10 woningen overblijven.  
De milieukosten tengevolge van de materiaal-
component per m2 BVO blijken elkaar bij deze 
ingrepen niet veel te ontlopen. Het casco 
wordt namelijk niet uitgebreid maar herverka-
veld, waarbij het materiaalgebruik van de 
ingreepniveaus 3 en 4 nagenoeg hetzelfde 
blijft.  Stellen we nu de milieulasten ten gevol-
ge van de materiaalcomponent, uitgedrukt in 
een schaduwprijs op € X voor het hele com-
plex, dan bedragen de milieulasten per m2 
BVO voor beide ingrepen, € X/1500.  Drukken 
we de milieulasten echter uit per woning, dan 
zijn bij ingreep 3, € X/20  per woning en bij 
ingreep 4,  € X/10 per woning aan schaduw-
kosten in rekening te brengen.   
 
Als de transformatie in een groeimarkt plaats-
vindt, zal de overige 50% bewoners elders 
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moeten worden gehuisvest. De milieulasten 
voor de extra 10 woningen zijn niet in reke-
ning gebracht. Bovendien  wordt een situatie 
gecreëerd, waarbij tenminste twee bouwloca-
ties nodig zijn om de bewoners te huisvesten, 
terwijl met één locatie had kunnen worden 
volstaan. Feitelijk dient hier gecorrigeerd te 
worden op het aantal woningen als gevolg van 
het ingreepbesluit.  Uitgerekend bij een on-
derwerp als milieu zou immers buiten de 
grenzen van een project gekeken moeten 
worden.  
 
In een krimpmarkt zou de corporatie in deze 
casus geen keuze voor ingreep 3 kunnen ma-
ken (teveel woningen).  Wel  voor vervangen-
de nieuwbouw, passend op de krimpfactor.  
De milieulast van bijvoorbeeld 10 nieuw-
bouwwoningen staat dan tegenover  de last 
bij transformatie (€ X/10).   Indien de last per 
m2 BVO wordt uitgedrukt (€X/1500) , is er een 
relatief voordeel voor transformatie vanwege 
de verhouding schil/ woonoppervlakte.    
 
Het bepalen van de milieulast per m2 BVO  
levert kennelijk geen bevredigend beeld van 
de echte milieulast op  Een 'polderformule' 
corrigeert wel op de verhouding schil/ omtrek 
maar brengt niet tot uiting wat de beste be-
slissing voor de milieulast is ten aanzien van 
het aantal te plannen woningen in een groei- 
of krimpmarkt.  Een uitdrukking van de milieu-
last per woning heeft voor ingreepbeslissingen 
in groei- of krimpmarkten dan ook de voor-
keur.  Het gaat dan om de totale last van een 
woningcomplex in ∑ m2 BVO, gedeeld door het 
aantal woningen van dat complex.  Daarnaast 
is tevens een indicatie van de last per m2 aan-
gegeven. De Energieprestatieberekening (EPC) 
hanteert het begrip GO. Voor het samenne-
men van de milieulast tengevolge van E en M 
is daarom per ingreep het aantal m2 BVO ver-
taald naar het aantal m2 GO.  Zie ook de tabel-
len II.1 t/m II.6 van Bijlage II.  
  
De schaduwprijzen worden evenals de inves-
teringen bij de verschillende ingrepen in Hfdst. 
4 gedisconteerd met 4% rente. De milieulas-
ten (de prijs van het ongedaan maken) hebben 
immers een lagere waarde naarmate zij verder 
weg zijn gelegen. Object van onderzoek zijn de 
twee voorbeelden als geïntroduceerd in Hfdst. 
3, par. 3.2;  een galerij- en een portiekflat uit 

de wederopbouwtijd.  Allereerst worden de 
schaduwprijzen bij de verschillende ingrepen 
tengevolge van de energiecomponent per 
woning in beeld gebracht.  De schaduwprijzen 
van de portiek- en galerijwoningen blijken te 
verschillen. Ervan uitgaande dat de portiek- en 
galerijwoningen in gelijke hoeveelheden voor-
komen, zijn de schaduwprijzen gemiddeld. 
Eenzelfde procedure is gevolgd bij het vast-
stellen van de schaduwprijzen per woning 
voor de materiaalcomponent. Vervolgens zijn  
de schaduwprijzen van beide componenten (E 
+ M) gesommeerd en verzameld in tabellen.    
 
N.B.: de wederopbouwcomplexen zijn gemid-
deld ca 55 jaar oud. In geval van Scenario (5a), 
vervangende nieuwbouw, wordt dan - reke-
ning houdend met een 75 jarige levensduur -  
ca. 1/4 deel vernietigd. Dit percentage is niet 
in rekening gebracht. Aangenomen is dat de 
oudste complexen het eerst zullen worden 
aangepakt en dat eventuele vernietiging van 
de dan nog resterende levensduur opweegt 
tegen de milieulast van oplopend onderhoud, 
in geval de woningen zouden worden doorge-
ëxploiteerd.     
 

5.3   Schaduwprijzen energiecomponent  
 
Zie voor een beschrijving van de portiek- en 
galerijwoningen Hfdst. 3, par. 3.2 en de docu-
mentatie in Bijlage II.  In de documentatie is 
tevens de transformatie (ingreep 4) beschre-
ven 
 
5.3.1  Schaduwprijzen   
 Energiecomponent (E), Portiekflat   
 
 

 

 

Figuur 54  Galerijflat , verlengd na transformatie 
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Ingreepniveau 1 (nulsituatie)  
De EPC van dit blok volgens NEN 5128 be-
draagt 2,43 (label F) met een CO2 indicatie van 
5496 kg/jaar per woning gedurende de ge-
bruiksfase. Uitgaande van schaduwprijzen 
komt dit neer op ca. €274,--/won/jr.   
 
Ingreepniveau 2 
Bij  ingreepniveau 2 (Groot onderhoud) is uit-
gegaan van verbetering naar label B (EPC 1 - 
1,5).  De Rc waarden worden - voor zover mo-
gelijk - naar 2,5m2 K/W gebracht34, de U waar-
den van de kozijnen naar 2 W/m2/K en de 
gaskachel en de geiser worden vervangen 
door een HR 107 combi ketel.  Berekening van 
de energieprestatie volgens NEN 5128 met 
deze uitgangspunten levert een EPC voor het 
portiekblok van 1.19 (label B/C).  De CO2 emis-
sie over de gebruiksfase volgens NEN 5128 
bedraagt 3193 kg/jaar per woning.  Dit kan 
worden verrekend naar schaduwprijzen en 
komt neer op  € 159,-- /won/jr.   
 
Ingreepniveau  3 
Uitgaande van de nulsituatie, wordt een label-
sprong van F naar A gemaakt.  Dat komt neer 
op een EPC tussen  0,7 en  1. Om dit niveau te 
bereiken is uitgegaan van een Rc waarde  voor 
de dichte delen van de thermische schil ter 
grootte  van 3,5 m2 /K.W en een U-waarde van 
1,5 W/m2.K voor de transparante delen. Al-
leen spouwisolatie volstaat niet.  Voor het 
bereiken van bovenstaande warmteweerstand 
is aanvullende binnenisolatie nodig dan wel 
buitengevelisolatie. Tevens worden - voor 
zover mogelijk -  de koudebruggen aangepakt 
en de interne scheiding van het portietrap-
penhuis met de portiekwoningen geïsoleerd.  
De gashaarden zijn vervangen door individuele 
HR combi ketels. De ventilatie wordt mecha-
nisch afgezogen.  Deze maatregelen leveren 
een EPC op van 1. De CO2 emissie over de 
gebruiksfase volgens NEN 5128 bedraagt 2849 
kg/jaar per woning.  Dit kan worden verrekend 

                                                           
 

34
  Uitgangspunt is Rc = 2,5 m

2
 K/W voor 

de dichte delen. Niet is uitgegaan van binnenisola-
tie (woning moet bewoond blijven). In geval van 
eensteens gevels is  slechts isolatie van dak en bg 
vloer mogelijk.  Bij spouwmuren is de prestatie 
afhankelijk van de bestaande spouwbreedte (vaak 
< 0,1m).  

naar schaduwprijzen en komt neer op  € 142,--
/won/jr.  
 
Ingreepniveau 4 
Voor transformatie (ingreepscenario 4) is uit-
gegaan van verbetering naar een hedendaags 
comfortniveau.  De indeling wordt gewijzigd 
van drie- en vierkamerwoningen naar  louter 
tweekamerwoningen, voor de doelgroep star-
ters / eenpersoonshuishoudens of senioren. 
Ter verbetering van de toegankelijkheid wordt 
in de middenbeuk van ieder portiekblok een 
lift bijgeplaatst.  Hiermee wordt het GO ver-
laagd met ca. 5 m2 per woning.  Het energieni-
veau wordt op label A+  gebracht (EPC =  0,65).   
Om dit niveau te bereiken is uitgegaan van Rc 
voor de dichte delen van de schil van 5m2/K.W 
door binnengevelisolatie en een U-waarde van 
1,1 W/m2.K voor de kozijnen. Tevens worden - 
voor zover mogelijk -  de koudebruggen aan-
gepakt.  De luchtdichtheid wordt op qv10 van 
0,624 gebracht.  De gashaarden worden ver-
vangen door individuele HR combiketels met 
laag temperatuurafgifte (LT radiatoren).  De 
ventilatie is collectief (per streng woningen, 
bovendakse afzuiging met warmterugwin-
ning).  De toe- en afvoerlucht wordt via een 
plenum of anderszins in- en uitgeblazen.  Voor 
verbetering van de geluidisolatie zijn voorzet-
wanden en zwevende dekvloeren aange-
bracht. De CO2 emissie over de gebruiksfase 
volgens NEN 5128 bedraagt 2046 kg/jaar per 
woning.  Dit kan worden verrekend naar scha-
duwprijzen en komt neer op  € 102,-- /won/jr.  
 
5.3.2 Schaduwprijzen  
 Energiecomponent (E), Galerijflat   

 
Figuur 55 Portiekflat met lift na transformatie 
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Ingreepniveau 1 (nulsituatie) 
Het GO van de woningen is 77m2.  De nulsitua-
tie gaat uit van het niveau destijds. Dit niveau  
is gehandhaafd en onderhouden maar niet 
verbeterd.  De EPC van dit blok volgens NEN 
5128 bedraagt 2,7 (label F) met een CO2 indi-
catie van 5106 kg/jaar per woning over de 
gebruiksfase, uitgaande van schaduwprijzen is 
dat € 255,--/won/jr.  
 
Ingreepniveau 2 
Voor het groot onderhoud (ingreepscenario 2) 
is uitgegaan van verbetering naar label B.  De 
Rc waarden worden - voor zover mogelijk - 
naar 2,5m2 K/W gebracht de U waarden van 
de kozijnen naar 2 W/m2/K. De collectieve 
verwarming wordt op hoog rendement niveau 
gebracht.  Berekening van de energieprestatie 
volgens NEN 5128 met deze uitgangspunten 
levert een EPC  van 1.25.  De CO2 emissie over 
de gebruiksfase volgens NEN 5128 bedraagt 
2303 kg/jaar per woning.  Dit kan worden 
verrekend naar schaduwprijzen en komt neer 
op  € 115,-- per jaar.    
 
 
Ingreepniveau  3 
Uitgaande van de nulsituatie, wordt een label-
sprong van F naar A gemaakt.  Dat komt neer 
op een EPC van 0,7 - 1. Om dit niveau te be-
reiken is uitgegaan van een Rc waarde  voor 
de dichte delen van de thermische schil ter 
grootte  van 3,5 m2 /K.W (inclusief borstwe-
ringen) en een U-waarde van 1,5 W/m2.K voor 
de transparante delen. Alleen spouwisolatie 
volstaat niet.  Voor het bereiken van boven-
staande warmteweerstand is aanvullende 
binnenisolatie nodig dan wel buitengevelisola-
tie.  Tevens is de geluidisolatie verbeterd. De 
collectieve installatie is op HR niveau gebracht 
en de ventilatie collectieve mechanische af-
zuiging met warmteterugwinning. Deze maat-
regelen leveren een EPC op van 1.  De CO2 
emissie over de gebruiksfase volgens NEN 
5128 bedraagt 1798 kg/jaar per woning.  Dit 
kan worden verrekend naar schaduwprijzen 
en komt neer op  € 90,--/won/jr.  
 
Ingreepniveau 4 
Voor de transformatie (ingreepscenario 4) van 
de galerijflat is uitgegaan van verbetering naar 
een hedendaags comfortniveau (courant hou-
den flat en voorkomen van huurderving op 

lange termijn).  De oppervlakte van heden-
daagse appartementen bedraagt gemiddeld 
105 m2.  Voor sociale huur ligt dat wat lager.  
Daarom wordt de galerijflat uitgebreid met 
een additioneel element van 2m.  Het ge-
bruiksoppervlak van de woning wordt zo-
doende vergroot tot 92,4.m2.  De woonkamer 
wordt vergroot (doorbraak constructieve 
wand) Tevens wordt de geluidisolatie verbe-
terd en comfortvoorzieningen (keukenblok, 
sanitair) aangebracht.   Het energieniveau 
wordt op label A+ gebracht.  Dat is vergelijk-
baar met  een EPC van 0,6.  Om dit niveau te 
bereiken is uitgegaan van Rc voor de dichte 
delen van de thermische schil van 5m2/K.W en 
een U-waarde van 1,1 W/m2.K voor de trans-
parante delen.  Dat wordt bereikt door een 
combinatie van spouwisolatie en binnengevel-
isolatie (voor het bestaande deel) en een ver-
nieuwde gevel (metselwerk met hsb binnen-
blad).  De luchtdichtheid wordt op qv10 van 
0,624 gebracht.  Het collectieve conventionele 
verwarmingssysteem is op HR niveau gebracht 
in combinatie met een  laag temp. afgifte sys-
teem (LT radiatoren).  De ventilatie is gebalan-
ceerd met warmteterugwinning. De toe- en 
afvoerlucht wordt via een plenum of anders-
zins in- en uitgeblazen.  De CO2 emissie over 
de gebruiksfase volgens NEN 5128 bedraagt 
1382 kg/jaar per woning.  Dit kan worden 
verrekend naar schaduwprijzen en komt neer 
op  € 69,-- per jaar.  
 

 
In verzameltabel 24 zijn de schaduwprijzen 
voor de verschillende ingrepen per woning en 
per m2 GO gegeven.  
 
 
 

Ingrepen 
 

La-
bel 

CO2 

per 
wo-
ning 

GO per 
 woning 

Scha-
duw 
prijs (S,  
won/jr) 

S/jr/
m

2
 GO 

1  galerij 
1 Portiek 

F 
F 

5106 
5496 

77 
66,5 

€255,-- 
€274,-- 

€ 3,30 
€ 4,13 

2  Galerij 
2 Portiek   

B 3258 
3193 

77 
66,5 

€115,-- 
€159,-- 

€ 1,49 
€ 2,40 

3  Galerij 
3 Portiek  

A 1798 
2849 

77 
66,5 

€90,-- 
€142,-- 

€ 1,16 
€2,14 

4  Galerij 
4 Portiek 

A
+
/ 

A
++

 
1382 
2046 

92,4*) 
  61,5**) 

€69,-- 
€ 102,-- 

€ 0,74 
€  1,66  

Tabel 24   Resumé schaduwprijzen galerij- en portiekflats 
*)    Vermeerderd GO door additioneel blok 
**)  Verminderd GO door plaatsruimte lift en isolatie 
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5.3.3 Schaduwprijzen  
 Energiecomponent (E), nieuwbouw  
 
Bij de beslissing tot vervangende nieuwbouw 
kan worden gekozen voor een- of meerge-
zinswoningen. Een corporatie kan bijvoor-
beeld in een krimpgebied besluiten tot wo-
ningverdunning in de vorm van laagbouw.  
Voor een goed vergelijk is zowel  laagbouw als 
gestapelde bouw onderzocht.  
 
A Eengezinswoning 
 

 
Wat betreft de eengezinswoning is uitgegaan 
van de afmetingen van de Agentschap.nl refe-
rentiewoning (tussenwoning) met een ge-
bruiksoppervlakte (GO) van 125m2 en een EPC 
van 0,4.   Uitgangspunt is een 'all electric' wo-
ning (besparen materiaal en toekomstgericht 
voor  terugleveren aan net).   Met toevoeging 
van zonnepanelen kan de woning energieneu-
traal worden uitgevoerd.  De woning is uitge-
rust met een gas of elektrisch aangedreven 
warmtepomp (ruimteverwarming en warm 
tapwater) met hoge COP.  Afgifte met een laag 
temperatuur vloerverwarmingsysteem, dat 
ook in koeling voorziet.  Bij een EPC van 0,4 
komt Qpres; tot  op ca. 22.500 MJ.  Qua CO2 indi-
catie is dat 1340 kg/jaar ofwel € 67,-- /won/jr. 
of   € 0,54/ m2/jr.  Zie voor de omrekening van 
MJ naar kg CO2,  Bijlage IV.2.1  
 
B Meergezinswoning 
 
Wat betreft de meergezinswoning is - evenals 
bij transformatie - uitgegaan van de gemid-
delde afmetingen van een galerij- of apparte-
mentencomplex. Agentschap.nl geeft een 
gemiddelde voor appartementenbouw  van  
105 m2 GO (bron referentiewoningen Agent-
schap.nl).   
 

Bij sociale huur ligt het GO wat lager dan bij 
koopwoningen. Voor het bepalen van de 
energielast bij Scenario (5a), meergezinswo-
ningen, is gekozen voor het galerijtype omdat 
dit eenvoudig vergelijkbaar is met Scenario 
(4).  Uitgegaan is  van eenzelfde  uitbreiding 
van de bestaande galerijwoning met 2m. Het 
gemiddelde GO van deze woningen bedraagt 
95m2. De beukmaat van 8,1m wordt in één 
keer overspannen. Voor een optimale geluid-
wering zijn de woningscheidingen met anker-
loze spouwwanden uitgevoerd.  Zie ook Bijla-
ge II, documentatie.  
 
De woningen zelf hebben geen gas ('all elec-
tric' woning).  De toegang van de woningen is  
verbeterd door centrale plaatsing van het lift-
trappenhuis met aan beide koppen van het 
blok twee trappen.  De galerij wordt niet on-
dersteund door consoles maar door een (niet 
besloten) voorzetgevel. Zo nodig kunnen de 
galerijen op een later tijdstip besloten worden 
gemaakt.   
 
Uitgegaan is tevens van vrije indeelbaarheid 
met een centrale leidingkoker en ringleidingen 
in de vloer.  Voor elektra en datacommunica-
tie is een plintsysteem verondersteld.  Voor 
het vaststellen van de inbouw zijn enkele  
standaard plattegronden getekend. De nieuw-
bouw wordt uitgevoerd met een EPC van 0,4.  
Er is rekening gehouden met de kosteneffec-
tieve bijplaatsing van zonnecellen zodat de 
EPC op 0 kan uitkomen.  Bij een EPC van 0,4 
komt Qpres; tot op 17.512 MJ per woning.   
 
De meergezinswoningen kunnen zo nodig op 
de bestaande fundering worden geassem-
bleerd.  Deels zal dan extra fundering nodig 
zijn voor de 2m module c.q. het lift-
trappenhuis35.  Het blok is uitgerust met een 
elektrisch of op gas aangedreven collectieve 
warmtepomp (ruimteverwarming en warm 
tapwater) met hoge COP.  Afgifte van warmte 
via een laag temperatuur vloerverwarmingsys-
teem, dat ook in koeling voorziet.  De indicatie 

                                                           
 

35
  Hierbij wordt ca 5% op de milieulast 

bespaard.  Het kan wel leiden tot faalkosten (maa-
tonnauwkeurigheid) en ongewenste detaillering 
(geen koudebrugonderbreking).   Van deze poten-
tiële reductie op de materiaallast is in de bereke-
ningen niet uitgegaan.  
 

Referentie tussenwoning  Prestaties 

Verliesoppervlak  170 m
2
 

Vloeroppervlakte verwarmde ruimten 125  m
2
 

Rc waarde gevels en dak   5 m
2
K/W 

Rc waarde bg vloer  5 m
2
K/W 

Rc waarde dak  6 m
2
K/W 

U waarde kozijnen + glas 1 W/m
2
.K 

Psi waarden aansluitingen conform SBR details 

Verwarming : warmtepomp / passieve koeling 

Ventilatie gebalanceerd met WTW  of vraaggestuurd 

Douche met WTW  

Tabel  25   Uitgangspunten tussenwoning  nieuwbouw  
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van CO2 met coëfficiënt 0.0694 (elektrisch) 
komt neer op 1115 kg CO2   met een schaduw-
prijs van €55,-- op jaarbasis of € 0,58 /m2 GO.  
Indien wordt uitgegaan van kosteneffectieve 
vervanging met zonnepanelen is de  emissie 
ten gevolge van CO2 = 0   

 
5.3.4 Conclusie energiecomponent (E) 
 
Opvallend aan tabel 24 is dat de bestaande 
galerijflat door zijn compactere bouw in alle 
ingreepgevallen tot minder CO2 uitstoot leidt. 
Helaas is dit het minst geliefde woningtype in 
de markt. Bij vergelijk van vervangende 
nieuwbouw (ingreepniveau 5) met de in-
greepniveaus bij onderhoud t/m transformatie 
(ingrepen 1 t/m 4) blijken de schaduwprijzen 
van vervangende nieuwbouw lager te liggen, 
hetgeen in de lijn der verwachting ligt vanwe-
ge de lagere EPC.   
 
Uitgegaan is van een lagere EPC voor ingreep 
5 ten opzichte van ingreep 4 omdat het  in zijn 
algemeenheid eenvoudiger is om in nieuw-
bouw met een innovatief concept tot zeer lage 
EPC niveaus te komen dan met renovatie of 
transformatie. Nieuwbouw biedt immers ex 
ante meer vrijheid voor zowel ontwerp als het 
(zonder belemmeringen) toepassen van de 
nieuwste technieken (state of the art).   Bo-
vendien kan nieuwbouw reeds rekening hou-
den met vervangbare componenten ten be-
hoeve van actieve zonne-energie.  Zodra deze 
voldoende kosteneffectief zijn (bijvoorbeeld 
afschrijfperiode van vijf jaar) kan de corporatie 
besluiten tot plaatsing van deze panelen36.   
 
5.4.   Schaduwprijzen  

                                                           
 36

 Natuurlijk kunnen zonnepanelen ook 
worden geplaatst bij te renoveren woningen.  In 
nieuwbouw kan reeds rekening worden gehouden 
met deze optie (afstemming met gebouwgebon-
den installaties).  

Materiaalcomponent (M)  
 
De schaduwprijzen voor de materiaalcompo-
nent  zijn bepaald op basis van een materia-
lentool, beschikbaar gesteld voor het maken 
van berekeningen volgens Bouwbesluit  (zie 
Hfdst.5, par. 5.2). 
 
 
5.4.1   Algemeen 
 
Renovaties leiden tot meer materiaalgebruik 
naarmate ze ingrijpender zijn. De schil, inbouw 
en de installatie worden daarbij geheel of 
gedeeltelijk vervangen, terwijl het casco on-
aangedaan blijft. Echter, ook in de cascocom-
ponent kunnen mutaties plaatsvinden, zoals 
het bijplaatsen van een lift, uitbreiding van de 
fundering, vloeren, wanden, constructieve 
doorbraken, zwevende dekvloeren en voor-
zetwanden etc.     
 
Voor het uitvoeren van de analyse zijn eerst 
de materialen uitgetrokken van  de portiek- en 
galerijflat, als werden zij nieuw gebouwd.  
Hiermee kunnen de lasten bij partiële of gehe-
le vervanging worden gecontroleerd.  Bij de 
berekeningen zijn de materialen meegenomen 
conform Bouwbesluit met uitzondering van 
bergingen en buitenriolering. Daarnaast zijn in 
aanvulling op het Bouwbesluit de sanitaire 
voorzieningen, keukens en installaties meege-
nomen37.  Funderingen kunnen op staal zijn 
uitgevoerd of op palen. Van deze laatste situa-
tie is in alle gevallen uitgegaan. Daarbij is een 
gemiddelde paallengte van 15m aangehou-
den. Afwerklagen van casco en gevel (binnen-
zijde) zijn bij de component 'inbouw' gerubri-
ceerd (zie ook Hfdst 2, par. 2.3).   
 

                                                           
  
 
 37  Het Bouwbesluit eist geen berekening 
voor de volgende materialen.  
o Materieel ( bekisting). 
o Stoffering (  vloerbedekking,  zonwering). 
o Verlichting en elektra-armaturen. 
o Communicatie en ICT. 
o Losse kasten en inventaris. 
o Waterkranen, douchekoppen , gaskranen. 
o Opstallen (geen  losstaande bergingen). 
o Overige terreininrichting en beplanting. 
o Keukens, sanitair en meterkast  
 

Ingreep 5 
nieuw-
bouw 
 

EPC CO2   
won./
jr. 

GO / 
won.  

Scha-
duw (S) 
prijs 
won/jr 

S/m
2
 

GO/ 
jr. 

5  meer-
gezins 

0,4 1115 95 €55,-- € 0,58 

5  
laagbouw   

0,4 1340 125 €67,-- 
 

€ 0,54 

Tabel 26   Resumé schaduwprijzen energiecomponent 
ingreep 5   
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Het blijkt dat het afwerkingsniveau een signifi-
cante invloed heeft op de milieuprestatie (bij-
voorbeeld de keuze tussen leemstuc en spuit-
werk).  Het afwerkingsniveau is op ingreepni-
veau gelijk gehouden.  Na berekening van de 
oorspronkelijk milieulast van de portieketage- 
en galerijflat zijn de lasten vastgesteld van de 
ingrepen 2 t/m 4.  De materiaallast van de 
vervangende nieuwbouw (ingreep 5) wordt 
vastgesteld aan de hand van standaard refe-
rentietypen (zie onder Hfdst. 5, par. 5.3.3).   
 
Als onder Hfdst. 5, par. 5.2 aangegeven, wordt 
de milieulast tengevolge van de materiaal-
component uitgedrukt per woning en per m2  
GO.  
 
5.4.2  Materiaalcomponent (M) Portieketage  
 
5.4.2.1   Schaduwprijs (M)  
   Portieketage  
 
Een overzicht van de uitgetrokken componen-
ten is gegeven in Bijlage II, documentatie,  II.1 
(portieketagewoningen).  De schaduwkosten 
van het portieketageblok bedragen volgens de 
materialentool overeenkomstig de rekenaf-
spraken van Hfdst. 5, par. 5.4.1,  €0,80/m2 
BVO. De last per woning bedraagt afgerond 
ca. €68,--/jr.  Voor een vergelijk met de ener-
giecomponent per m2 zijn de schaduwprijzen 
van BVO steeds naar GO vertaald.  In geval van 
het portiekblok  is 1m2 GO  =  1,27 m2 BVO.  
De schaduwprijs van het portiekblok bedraagt 
ca € 1.00 /m2 GO.   
 
Tabel 27 tabel geeft een indicatie van materi-
aalcomponent (M) per woning, als toe te de-
len naar de vier hoofdcomponenten  

 
 
5.4.2.2   Schaduwprijs (M),  Portieketage
 woningen ingreepniveau 2 t/m 4  

Ingreepniveau 2 (zie Bijlage I, tabel I.2) 
Ingreep 2 is een combinatie van isolatie (schil)-  
en installatieverbetering met het oog op een 
exploitatietermijn van tenminste 15 jaar.  Ter 
beperking van de onderhoudslasten worden 
de houten kozijnen vervangen door kunststof 
kozijnen. Daarnaast worden enkele wooncom-
fortvoorzieningen aangebracht.  De materi-
aalbelasting van deze ingreep (bij een 75 jari-
ge afschrijving) bedraagt ruim 1/4 van de oor-
spronkelijke last en komt neer op € 18,--/ per 
woning of € 0,27/m2 GO.  Hierbij is veronder-
steld dat het casco ongemoeid wordt gelaten 
en het afwerkingsniveau sober wordt gehou-
den.   De verhoudingen wat betreft mutaties 
in de hoofdcomponenten zijn: casco: 0%; schil 
36%; inbouw 23% en installaties 41%.   
 
In geval van een optredend B-scenario na 15 
jaar is slechts 1/5 van de materiaallast afge-
schreven. Bij de volgende ingreep moet dan 
per te slopen of te vervangen woning 0,8 x 
€18,-- = €14,40 op het nieuwbouwproject 
worden bijgeschreven.    
 
Ingreepniveau 3 (zie Bijlage I, tabel I.3 ) 
Uitgangspunt is weer de nulsituatie van het 
portieketageblok.  Ingreep 3 is een ingrijpende 
renovatie met bijvoorbeeld binnenisolatie, 
spouwisolatie,  HR++ beglazing en Rc waardes 
voor dak en vloer van 3,5 m2K/W.   Daarnaast 
wordt de geluidwerendheid van de woning-
scheidende wanden en vloeren verbeterd 
(tweezijdig t.p.v. de woningscheiding) en een 
ventilatie met WTW toegepast.  Wat betreft 
de inbouw worden keuken en bad vernieuwd 
en de lay out (beperkt) verbeterd.  De bad-
ruimte wordt toegankelijk vanuit de hal (zie 
documentatie II).  Alle binnenwandoppervlak-
ten worden opnieuw gewit of gepleisterd. De 
hele installatie  wordt vernieuwd met indivi-
duele HR combi en LT radiatoren. De materi-
aalbelasting van deze ingreep (bij een 75 jari-
ge afschrijving) bedraagt ca 1/2 deel van de 
oorspronkelijke last, afhankelijk van het ge-
wenste afwerkingsniveau.  Deze is uitgerekend 
met de tool op een bedrag van € 34,--/ per 
woning of € 0,50/m2 GO.   De verhoudingen 
wat betreft mutaties in de hoofdcomponen-

Hoofdcompo-
nenten 
Portiek 

Schaduwprijs M,  
materiaalbelasting 
=  €68,-- /won/jr.  

% € / won./jr. *) 

Casco 47 32 

Schil 19 13 

Inbouw  26 17 

Installatie  8 6 

Tabel 27  
*) getallen afgerond 
 Schaduwprijs portieketage per hoofdcomponent 
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ten38 voor deze ingreep zijn: casco: 6%; schil 
38%; inbouw 39% en installaties 17%.   
 
In geval van een B-scenario  is slechts 2/5 van 
de materiaallast afgeschreven. Bij de volgende 
ingreep moet dan per te slopen of te vervan-
gen woning 0,6 x € 34,-- = €20,40 op het 
nieuwbouwproject worden bijgeschreven.   
 
Ingreepniveau 4 (zie Bijlage I, tabel I.4) 
Ingreep 4 betreft naast ingrijpende renovatie 
ook vergaande aanpassing van plattegronden 
en een verbetering van de toegankelijkheid 
(starters en senioren).   Er wordt een lift bijge-
plaatst in de ontsluitingsbeuk.  Bij deze in-
greep worden naast het inbrengen van een lift 
en het isoleren van de gevel, de voordeuren 
verplaatst, constructieve openingen gemaakt, 
het toilet en badkamer verplaatst, en voor-
zetwanden en vloeren aangebracht.  Zie ook 
de documentatie in  Bijlage II.2.  
 
Het gebruiksoppervlak is verkleind door de 
liftplaatsing. Het totale GO van het blok be-
draagt 2460 m2  bij 3380 m2 BVO;  1m2 GO  =  
1,37 m2 BVO.  De materiaalbelasting van deze 
ingreep (bij een 75jarige afschrijving) bedraagt 
ca 3/4 van de oorspronkelijke last. Deze is 
uitgerekend met de tool op een bedrag van 
ca. € 50,--/ per woning of € 0,80/m2 GO.   In-
dien het afwerkingsniveau hoger moet liggen 
(bijvoorbeeld spuitpleister in plaats van wit-
ten) komt de last tot ca 90% van de oorspron-
kelijke last.  De verhoudingen wat betreft mu-
taties in de hoofdcomponenten voor deze 
ingreep zijn: casco: 6%; schil 37%; inbouw 39% 
en installaties 18%.   
 
                                                           
 

38
 Wat betreft de toerekening van de mili-

eulast van subcomponenten aan de hoofdcompo-
nenten zijn de technische functies (bouwregelge-
ving) van die componenten als criterium aange-
houden. Bij het casco zijn dat bijvoorbeeld presta-
ties als mechanische sterkte, geluidwerendheid en 
brandwerendheid. De voorzetwanden en zweven-
de dekvloeren zijn dus als onderdeel van het casco 
beschouwd.  De afwerking van de cascowanden en 
vloeren zijn daarentegen als een onderdeel van de 
inbouw beschouwd. Er is wel een belangrijke rela-
tie tussen afwerkingslagen en het casco. Door 
betere prestaties van het casco kan op de inbouw 
worden bespaard.  Bedoeld worden technische 
prestaties van vlakheid en maatvastheid (door 
prefabricage).  

In geval van een optredend B-scenario na 45 
jaar 60% van de materiaallast afgeschreven. 
Bij de volgende ingreep moet dan per te slo-
pen of te vervangen woning 0,4 x € 50,--  = € 
20,-- op het nieuwbouwproject worden bijge-
schreven.  

 

  
Tabel 28 geeft een resumé van de schaduw-
prijs van het portieketageblok tengevolge van 
de energie- en materiaalcomponent bij in-
greep 1 t/m 4.  De ingrepen 2 en 4 scoren qua 
milieulast gelijkwaardig.  

 
 
 
  

Por-
tiek  

Schaduwprijs energie en materiaalcomponent  
In  € per won.  per jaar en per m

2 
GO/jr.  

ingre-
pen 

E *) 
/ won 

E  /m
2
  

GO 
M **) 
/won 

M/ m
2 

GO 
E+M 
/won 

E+ M 
/ m

2 

GO 

 1 274 4,13 0 0 274 4,1 

2 159 2,4 18 0,27 177 2,7 

3  142 2,14 34 0,50 176 2,6 

 4 102 1,7 50 0,80 152 2,5 

*)  Energiecomponent 
**) Materiaalcomponent 
 
Tabel 28  Schaduwprijs portieketage per hoofdcomponent 

Figuur 56  ingreep 4,  transformatie met lift, zie docu-
mentatie Bijlage II, documentatie 
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5.4.3   Materiaalcomponent (M)  
 Galerijwoningen  
 
5.4.3.1   Schaduwprijs  (M)  Galerijwoningen  
 
Een overzicht van de uitgetrokken componen-
ten is gegeven in Bijlage II, documentatie,  II.3 
(galerijwoningen).  De schaduwkosten van de 
galerijwoningen bedragen volgens de materia-
lentool €0,70/m2 BVO. De last per woning 
bedraagt ca. €64,-- /jr of ca € 0,82 /m2 GO.   
 
Tabel 29 tabel geeft een indicatie van materi-
aalcomponent (M) per woning, als toe te de-
len naar de vier hoofdcomponenten.  
 

 
De milieulast (E + M) ligt bij de galerijwonin-
gen door hun compactere bouw, lager dan bij  
portieketagewoningen.      
 
 
 5.4.3.2   Schaduwprijs  
 (M)  Galerijflat  ingreep 2 t/m 4  
 
Ingreepniveau 2 (zie Bijlage I, tabel I.2) 
Ingreep 2 is een combinatie van isolatie (schil) 
en installatieverbetering met het oog op een 
exploitatietermijn van tenminste 15 jaar.  Ter 
beperking van de onderhoudslasten worden 
de houten kozijnen vervangen door kunststof 
kozijnen. Daarnaast worden enkele wooncom-
fortvoorzieningen aangebracht.  Wat betreft 
warmteopwekking wordt een individuele HR 
combiketel  aangebracht.   De materiaalbelas-
ting van deze ingreep (bij een 75jarige af-
schrijving) bedraagt ca. 1/4 van  de oorspron-
kelijke last = € 16,--/ per woning of € 0,20/m2 
GO.  Hierbij is verondersteld dat het casco 
ongemoeid is gelaten.  De verhoudingen wat 
betreft mutaties in de hoofdcomponenten zijn 
vergelijkbaar met het ingreepniveau in de 
portieketageflat, n.l.: casco: 0%; schil 37%; 
inbouw 20% en installaties 42%.   

 
In geval van een optredend B-scenario na 15 
jaar is slechts 1/5 van de materiaallast afge-
schreven. Bij de volgende ingreep moet dan 
per te slopen of te vervangen woning 0,8 x 
€16,-- = €12, 80  op het nieuwbouwproject 
worden bijgeschreven.    
 
Ingreepniveau 3 (zie Bijlage I, tabel I.3) 
Ingreep 3 is een ingrijpende renovatie met 
bijvoorbeeld buitengevelpleister of spouw- en 
binnenisolatie, HR++ beglazing en Rc waardes 
voor dak en vloer van 3,5m2 K/W.   Daarnaast 
wordt de geluidwerendheid van de woning-
scheidende wanden en vloeren verbeterd.  
Wat betreft de inbouw worden keuken en 
badkamer opgeknapt en de lay-out beperkt 
verbeterd. Alle wanden worden opnieuw ge-
wit of gepleisterd.  De hele installatie  wordt 
vernieuwd met HR++ ketels inclusief warm 
tapwater en LT radiatoren.  Voor deze ingreep 
kan een materiaalbelasting worden aange-
houden van ca 1/2 van de oorspronkelijke last 
of. De tool scoort iets lager op ca €30,00 
/won/jr.  of  0,39 / m2 GO).   
 
In geval van een optredend B-scenario na 30 
jaar is slechts 2/5 van de materiaallast afge-
schreven. Bij de volgende ingreep moet dan 
per te slopen of te vervangen woning 0,6 x € 
30,00 = € 18,00 op het nieuwbouwproject 
worden bijgeschreven  
 
 Ingreepniveau 4 (zie Bijlage I, tabel I.4) 
Ingreep 4 betreft naast ingrijpende renovatie 
ook de aanpassing van plattegronden en een 
verbetering van de toegankelijkheid (starters 
en senioren).  Voor de gevel is binnengevel 
isolatie / spouwisolatie (HSB binnenblad).  In 
plaats van verwarming met HR ketels (niveau 
3)  wordt een collectieve warmtepomp toege-
past.   Het casco wordt met 2m uitgebouwd.    
Zie ook  de documentatie in Bijlage II.2 Voor 
deze ingreep kan een materiaalbelasting wor-
den aangehouden van ca 3/4  van de oor-
spronkelijke last per m2 BVO.  De last per wo-
ning wordt hoger omdat er meer gebruiksop-
pervlak is toegevoegd. Volgens de tool wordt 
gescoord op ca. € 55,-- per woning of € 0,60 
per m2 / GO.   
 
In geval van een optredend B-scenario na 45 
jaar is slechts 3/5 van de materiaallast afge-
schreven. Bij de volgende ingreep moet dan 

Hoofdcompo-
nenten 
Galerij 

Schaduwprijs  
Materiaalbelasting 
= € 64,-- /won/jr.  

% € / won./jr. 

Casco 27 17 

Schil 26 16 

Inbouw  34 21 

Installatie  13 9 

Tabel 29   
Schaduwprijs Galerijflat per hoofdcomponent 
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per te slopen of te vervangen woning 0,4 x 
€55,00  = € 22,-- op het nieuwbouwproject 
worden bijgeschreven.   
 
 

  
 

 

 
5.4.4   Schaduwprijs  
 (M)  Vervangende nieuwbouw  
 
Tenslotte dient de schaduwprijs van ingreep 5 
te worden bepaald.  In veel gevallen zullen 
corporaties die hun bezit in krimp- of antici-
peergebieden hebben, kiezen voor vervan-
gende laagbouw.  Daarmee wordt immers 
uitdrukking gegeven aan de bevolkingsdaling 
en de gemiddelde wens van de consument 
(liever naast elkaar dan boven elkaar). Op het 
portiekblok (zie  Hfdst. 3, par. 3.2) van globaal 
81m x 10m passen bijvoorbeeld 14 woningen 
met een beukmaat van 5,7m. Het aantal wo-

ningen is daarbij gereduceerd met 65% ten 
opzichte van het oorspronkelijke aantal (40).  
Uiteraard zijn in de wijds opgezette buitencen-
trumgebieden, waarin de zwakste schakel van 
incourante wederopbouwcomplexen door-
gaans is gelegen, vele andere verkavelingen 
denkbaar. Zolang de reductie als macrotrend 
past in de krimpgraad van de betreffende 
regio (en voor huurders dus niet elders 
nieuwbouw behoeft te worden gepleegd) is 
maximaal aan milieudoelstellingen voldaan39.    
 
Zoals in  Hfdst. 5, par. 5.2, aangegeven is het 
verstandig om  de  milieulasten  per woning 
uit te drukken, met name als het aantal wo-
ningen ten gevolge van ingreepbeslissingen 
verschillend is.   Deze rekenexercities voor de 
verschillende ingreepscenario's zijn in par. 5.5 
van dit hoofdstuk gemaakt.  
   
Ter indicatie van de milieulasten voor vervan-
gende nieuwbouw is uitgegaan van de maten 
die gemiddeld bij nieuwbouw worden gebruikt 
(de referentiewoningen).  Dat betekent geens-
zins dat deze standaardwoningen als een 
aanmoediging voor de architectuur van ver-
vangende nieuwbouw moeten worden gezien.  
Het gaat slechts om een globale indicatie van 
de milieulast.   
 
5.4.4.1. Laagbouw  
 
Zie voor een beschrijving van de referentie-
woning Hfdst.5, par. 5.3.3 onder A  en de do-
cumentatie in Bijlage II. 6.   Zoals in par. 5.3.3 
beschreven,  bedraagt de schaduwprijs van de 
referentie laagbouwwoning bij een EPC van 
0,4:   €67,50/won./jr of € 0,54 /m2 GO/ jr.     
 
Volgens berekening met de materialentool  
komt de schaduwprijs voor deze tussenwo-

                                                           
 

39
 In groeimarkten is reductie niet aan de 

orde en kan het zelfs wenselijk zijn een grotere 
verdichting tot stand te brengen dan met de we-
deropbouwcomplexen het geval is. Denk bijvoor-
beeld aan incourante portieketagewoningen, 
waarbij het gegeven van de toegankelijkheid (per 
trap) een limiet stelt aan het aantal te stapelen 
woningen.  Met verbetering van de toegankelijk-
heid (liften) in vervangende nieuwbouw is een 
grotere verdichting mogelijk die recht doet aan de 
groei in de regio ter plaatse.   Zie ook Hfdst. 5, par. 
5.2.   

Gale-
rij  

Schaduwprijs energie en materiaalcomponent  
In  € per won. en  per m

2
/GO 

ingre-
pen 

E *) 
/ won 

E  /m
2
 

GO  
M **) 
/won 

M/ m
2
 

GO
 
 

E+M 
/w 

E+M/ 
m

2
GO 

 1 255 3,3 0 0 255 3,3 

2 115 1,49 16 0,15 131 1,7 

3  90 1,16 30 0,50 120 1,7 

 4 69 0,74 55 0,52 124 1,3 

*)  Energiecomponent 
**) Materiaalcomponent 
 
Tabel 30  Schaduwprijs portieketage per hoofdcomponent 

Figuur 57  ingreepniveau 4,  Transformatie galerijflat, 
zie ook Bijlage II, documentatie  
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ning (in combinatie met een eindwoning) uit 
op  ca. €110,-- / won./ jr.  of € 0,88 /m2 GO 
 
5.4.4.2. Meergezinswoning  
 
Zie voor een beschrijving van de meergezins-
woning Hfdst.5, par. 5.3.3 onder B en de do-
cumentatie in Bijlage II. 5  Zoals in par. 5.3.3 
beschreven,  bedraagt de schaduwprijs van de 
referentie meergezinswoning bij een EPC van 
0,4:  €55,-- /won./jr of € 0,58 /m2 GO/ jr.     
 
Volgens berekening met de materialentool  
komt de schaduwprijs voor deze meergezins-
woning uit op € 79,--/won./jr.  (resp.  € 0,7 /m2 
BVO / jr  of   € 0,80-- /m2 GO).   
 
Tabel 31 geeft een overzicht van de milieulast 
tengevolge van E en M bij vervangende laag-
bouw of vervangende appartementenbouw.    
 
Opvallend zijn de lagere milieukosten voor de 
galerijflat in vergelijking met laagbouw.  In-
greepniveau 5 blijkt volgens de materialentool  
qua milieubelasting  zelfs gunstiger dan in-
greepniveau  4 (transformatie).    

 
5.5.   Uitwerking lastenanalyse bij de in
 greepscenario's 

 
Als uitgangspunt voor de berekening van de 
milieulasten wordt steeds de gemiddelde 
schaduwprijs genomen van het portiek- en 
galerijtype.  Verder wordt er in een krimp-
markt -als globale aanname- vanuit gegaan 
dat vervangen wordt met laagbouw.  In een 
groeimarkt daarentegen wordt de vervanging 
tenminste 1 : 1 uitgevoerd, waarbij is uitge-
gaan van appartementenbouw.  
 
Aan deze tabel 32 is af te lezen dat doorex-
ploiteren het slechtste scoort.  Vervangende 

nieuwbouw (meergezinswoningen) scoort 
vergelijkbaar met de A-scenario's (2a,3a en 
4a).    
 

 
In geval van optredende B-scenario's moet 
ook de vernietigde restlevensduur worden 
meegenomen.  Tabel 33  geeft een indicatie 
van de mee te nemen schaduwprijs.  Hieron-
der wordt vervangende nieuwbouw vergele-
ken met de B-scenario's (1b, 2b, 3b en 4b).   

 
De vraag of vervangende laagbouw qua mili-
eulasten beter of slechter scoort dan de overi-
ge ingrepen hangt samen met het aantal te 
vervangen woningen.  Zie hieronder.  
 
 
 
5.5.1   Scenario (1a),  
  Groei- en krimpmarkt  

 
Bij dit scenario zijn de gemiddelde milieulas-
ten € 265/won./jr. (zie tabel 32). In vergelij-
king met de overige ingreepscenario's inclusief 
vervangende nieuwbouw scoort dit scenario 
op milieulasten het slechts, ondanks het feit 
dat de materiaalcomponent op nul is gesteld.  
Het blijvend hoge energiegebruik tijdens de 75 
jarige gebruiksperiode is in de lastenanalyse 
dominant.  Uitgaande van een gemiddelde last 
voor de portieketage - en galerijwoningen van 
€265,-- /won/jr., een rentevoet van 4% en een 

Ingreep 
5 
nieuw-
bouw 
 

Schaduwprijs energie en materiaalcomponent in  
€ per won. en  per m

2
/GO 

 

E/ 
won 

E   
/m

2 

GO 

M 
/won.  

M/
m

2 

GO 

E + M 
/won. 

E + M 
/m

2
  

GO 

5  
meer-
gezins 

55 0,58 79 0,80 134 1,4 

5 laag-
bouw   

67,50 0,54 110 0,88 178 1,4 

Tabel 31   Resumé schaduwprijzen energie- en materiaalcom-
ponent bij  ingreep 5  
  

Ingrepen 
 

(E + M) gemiddeld (afgerond) 

won/jr. GO/m
2
/jr. 

Ingreep 1 265 3,7 

Ingreep 2 154 2,2 

Ingreep 3 148 2,1 

Ingreep 4  138 1,9 

Ingreep  5 L*) 178 1,4 

Ingreep 5 M **) 134 1,42 

*)  Eengezinswoning 
**) Meergezinswoningen  
Tabel 32   
Gemiddelde Schaduwprijs (E+M) van ingepen 

Ingrepen  
B scenario's 

Factor  Gem. per 
won./jr. 

Resul-
taat 

Ingreep 2 0,8 17 13,6 

Ingreep 3 0,6 32 19,2 

Ingreep 4 0,4 52,5 21 

Tabel 33  Vernietiging restlevensduur; mee te ne-
men  schaduwprijs bij B-scenario's  
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75jarige gebruiksperiode, is de contant ge-
maakte last: 
 

 265 x            
  

 
 = €6400,--/won.   

 
5.5.2  Scenario (1b)  
  
In geval van scenario 1b wordt na 15 jaar tot 
sloop overgegaan of vervangende nieuwbouw 
gepleegd.   Indien de huurders van het te slo-
pen woningcomplex elders (in andere deels 
leegstaande complexen) kunnen worden on-
dergebracht, dan is dat vanuit milieuperspec-
tief te verkiezen boven vervangende nieuw-
bouw.  Is vervangende nieuwbouw nodig dan 
dienen de milieulasten van dit scenario verge-
leken te worden met Scenario (5a), het geval 
dat 15jaar eerder voor vervangende nieuw-
bouw was gekozen.    
 
Eerst is uitgegaan van een 1:1 situatie.  Dat 
kan bijvoorbeeld het geval zijn in een antici-
peergebied waar nog geen sprake is van leeg-
stand maar de corporatie voor de langere 
termijn tot conforme vervangende nieuw-
bouw wil overgaan.  Het kan dan gaan om 
vervangende laagbouw (mits de locatie dat 
mogelijk maakt) of meergezinsbouw.  De casus 
wordt hieronder uitgewerkt voor meergezins-
bouw en laagbouw  (casus 1).   
 
De daaropvolgende casus 2 behandelt het 
geval dat slechts een beperkt aantal vervan-
gende nieuwbouwwoningen worden ge-
bouwd.  In dat geval zal het doorgaans laag-
bouw betreffen, die bijvoorbeeld binnen de 
contouren van een te vervangen woningcom-
plex wordt gerealiseerd. Casus 2, partiële ver-
vanging door laagbouw, is in een krimpmarkt 
zeer waarschijnlijk.  
 
Case 1 : gehele (1:1) vervanging 
 
De milieulasten bedragen gemiddeld €265--
/won./jr. De contant gemaakte lasten over 
een periode van 15 jaar per woning zijn :   

265 x             
  

 
  =  €2968,-- ............. (1)   

 
Vervolgens gaat na 15 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  (E+M) van de meergezinswoning be-
draagt €134 /won. / jr. (tabel 32)  De lasten 
over de periode van 15 tot 75 jr. per woning  
bedragen :  
 

134 x             
  

  
  =  €1735,--   ..........    (2) 

 
De gesommeerde last tengevolge van Scenario 
(1b) per woning bedraagt: 
 ∑{ (1) + (2)} =  €4703,--                        ............(3) 
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a)  bedragen de lasten:  
 

134 x             
  

 
  =  €3236,--           ..... (4) 

 
Het verschil in milieulasten {(3) - (4)} tussen 
het A- en het B- Scenario bedraagt €1466--.  
Het B-scenario pakt dus ook negatief uit voor 
de milieulasten.    
 
Case 2 : partiële vervanging 
 
Indien wordt uitgegaan van een percentage 
nieuwbouw dat past op de krimpfactor ter 
plaatse, blijkt vervangende nieuwbouw qua 
milieulasten in het voordeel. Natuurlijk zal de 
krimp geleidelijk verlopen. Voor het reken-
voorbeeld gaan we evenwel uit van een 
sprongsgewijze reductie, die na een termijn 
van 15 jaar plaatsvindt.    
 
De rekenprocedure is als volgt.  Stel het aantal 
woningen in het complex op A en de vervan-
gingsgraad op p ( 0 ≤ p ≤ 1). Het aantal te ver-
vangen woningen bij doorloop naar  Scenario 
(5a) na 15 jaar  is dan p A.   
 
Scenario (1b) 
(E+M) over 15 jaar bedraagt  
A x €2968  (zie case 1) .................................   
(1)   
 
Vervolgens gaat na 15 jaar Scenario (5a) lo-
pen. (E+M) van de referentie laagbouwwoning 
bedraagt €178/won./jr. (tabel 32).  De lasten 
per woning over de periode van 15 tot 75 jaar 
bedragen :  

178 x             
  

  
   =  €2305,--  ;  

 
Voor p x A woningen bedragen de lasten:   
p x  A x 2305,-- .............................................(2) 
 
De gesommeerde lasten tengevolge  van Sce-
nario (1b) voor A woningen bedragen:  
∑{(1)+(2)} = A ( 2968,-- + p x € 2305--)   ......(3) 
 
   
Scenario (5a)  
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten  
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p A x 178 x             
  

 
 = pA x €4290,--.(4)   

 
Het verschil van Scenario (1b) en Scenario (5a) 
voor laagbouw  per woning {(3 -4)} :  
 € 2968,-- - p x € 1985.    
 
Bij iedere p is Scenario (1b) ongunstiger dan 
Scenario (5a). Naarmate het percentage (p) 
groeit tot volledige vervanging (p=1 ) neemt 
het voordeel af tot ca € 1000,-- per  woning.      
 
 
5.5.3  Scenario (2a),  
  Groei- en krimpmarkt  
 
In dit scenario wordt uitgegaan van doorex-
ploiteren na een groot onderhoudsbeurt voor 
zowel  krimp- als groeimarkten. De gemiddel-
de gesommeerde milieulast in schaduwprijs 
voor de meergezinswoningen bedraagt €154,--
/won./jr.  (zie tabel 32).  De contant gemaakte 
waarde  per woning over 75 jaar:  
 

154 x             
  

 
  =  €3719,--, een verbe-

tering vanuit milieuoptiek van ca 40% ten op-
zichte van Scenario (1a).   
 
5.5.4  B- Scenario (2b), 1:1 vervanging  
   
In geval van Scenario (2b) wordt na 15 jaar tot 
sloop overgegaan of vervangende nieuwbouw 
gepleegd.  Hieronder worden casus 1 en 2 
beschreven, als aangegeven onder Hfdst. 5, 
par. 5.5.2. 
 
Case 1 : 1:1 vervanging 
 
Vervanging door meergezinswoningen  
Volgens tabel 32 bedraagt (E + M) gemiddeld  
€154,--/won./jr. De contant gemaakte lasten 
per woning over een periode van 15 jaar zijn :   

154 x             
  

 
  =  €1725,--           .....(1)   

 
Vervolgens gaat na 15 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  (E+M) van de meergezinswoning be-
draagt €153 /won./jr.  De lasten per woning 
over de periode van 15 tot 75 jaar bedragen :  

134 x             
  

  
   =  €1735,--  ........    (2) 

 
Er zijn ook milieulasten van € 13,60 per won. 
/jr tengevolge van vernietigde restlevensduur 
bij ingreep 2 (zie tabel 33). De contant ge-
maakte last per woning bij aanvang :  

13,6 x             
  

  
  = € 176,-- .............. (3) 

 

De gesommeerde lasten per woning tengevol-
ge van Scenario (2b) bedragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)} = 3636,--      ....................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten per woning 
 

134 x             
  

 
  =  €3236,--          ..... (5) 

 
Scenario (5a) scoort bij uitvoering met appar-
tementenbouw licht beter qua milieulasten 
dan Scenario (2b): Het verschil {(4) - ( 5)} be-
draagt ca € 400,--.   Vanuit economische op-
tiek scoort Scenario (2b) ook slechter (zie 
Hfdst. 4, par. 4.5.7).   
 
Vervanging door eengezinswoningen  
In geval van 1:1 vervanging met laagbouw, 
loopt de rekenexercitie als volgt:   
 

154 x             
  

 
  =  €1725,--         ...... (1)   

 
Vervolgens gaat na 15 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  Met (E+M) laagbouw van € 178,-- (zie 
tabel 32) zijn de lasten per woning over de 
periode van 15 tot 75 jaar  :  

178 x            
  

 
  - 178 x             

  

 
   

=   €2305,--            ........................................ (2)  
 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) bij aanvang (zie hierbo-
ven):  

13,3 x             
  

  
  = € 176,--  .............. (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (2b) bedragen per woning:   
∑ {(1) + (2) +(3)} =  4206,--         ................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten per woning:  
 

178 x             
  

 
  =  €4298,--           ..... (5) 

 
Scenario (2a) scoort bij 1:1 vervanging door 
laagbouw vergelijkbaar qua milieulasten met 
Scenario (2b).   Indien partieel wordt vervan-
gen slaat de balans door ten gunste van ver-
vangende laagbouw. Zie hieronder 
 
Case 2 : B-scenario (2b),  partiële vervanging 
 
Scenario (2b) 
Uitgegaan wordt van partiële vervanging door 
laagbouw. De contant gemaakte lasten per 
woning over een periode van 15 jaar zijn :   
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154 x             
  

 
  =  €1725,--          .....  (1)   

 
Stel het aantal woningen in het complex op A 
en de vervangingsgraad op p. Het aantal te 
vervangen woningen bij doorloop naar Scena-
rio (5a) na 15 jaar  is dan p A.   De lasten over 
de periode van 15 tot 75 jaar per woning be-
dragen :  

 178p x            
  

  
  = p x €2305,--     ... (2) 

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) naar  aanvang :  

13,6 x             
  

  
  = € 176,-- ..............   (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (2b) partiële vervanging per woning be-
dragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)} =  €1901,-- + p x 2305  ....... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a), bedragen de lasten per woning:  
 

178p x             
  

 
  =  p x  €4298,--. ......(5) 

 
Het verschil van Scenario (2b) en Scenario (5a) 
voor laagbouw bedraagt per woning {(4) -(5)} :  
 € 1901,-- - p x € 1993.    
 
Vanaf p < 0,95 scoort Scenario (2b) ongunsti-
ger dan Scenario (5a).   Bij vervanging met 
bijvoorbeeld 40% laagbouw is het voordeel ca 
€1100,-- per woning.  
 
5.5.5  Scenario (3a)  
  Renovatie, groei en krimpmarkt  
 
Zie Hfdst.4, par. 4.5.8 voor de uitgangspunten 
van dit scenario.   In dit scenario wordt uitge-
gaan van doorexploiteren na een ingrijpende 
renovatiebeurt over een termijn van 75 jaar.  
 
De milieulasten van ingreep 3 bedragen €148--
/won./jr. ( zie tabel 32) .  De contant gemaakte 
milieulast per woning over 75 jaar bedraagt:  
 

148 x             
  

 
  =  €3574,--.  

 
Deze last is een verbetering ten opzichte van 
Scenario (1a) van ca 45%.  Aan tabel 32 is 
reeds te zien dat Scenario (2a) en (3a) elkaar 
niet veel ontlopen wat betreft de milieulasten.  
 
 
 

 5.5.6  Scenario (3b), 1:1 vervanging.      
 
In geval van Scenario (3b) wordt na 30 jaar tot 
sloop overgegaan of vervangende nieuwbouw 
gepleegd.  Hieronder worden casus 1 en 2 
beschreven als aangegeven onder Hfdst. 5, 
par. 5.5.2. 
 
Case 1 : gehele (1:1) vervanging 
 
Vervanging door meergezinswoningen 
Volgens tabel 32 bedraagt (E + M) gemiddeld 
ca. €148,--/won./jr. De contant gemaakte 
lasten per woning over een periode van 30 
jaar:   

148 x             
  

 
  =  €2609,---.............. (1)   

 
Vervolgens gaat na 30 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  (E+M) van de meergezinswoning be-
draagt €134 /won./jr (tabel 32).  De lasten 
over de periode van 15 tot 75 jaar  per woning 
bedragen :  

134 x             
  

  
  = €873,--        ..........  (2) 

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) bij aanvang (zie tabel 
33) :  

19,2 x             
  

  
  = € 125,--   .............. (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (3b) per woning  bedragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)}  = 3607,--      ....................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten:  
 

134 x             
  

 
  =  €3236,--         ..... (5) 

 
Het verschil tussen Scenario (3b) en Scenario 
(5a) , { (4) - (5) } bedraagt €371,-- Scenario (5a) 
scoort bij uitvoering met appartementbouw 
dus licht beter qua milieulasten dan Scenario 
(3a).  
 
Vervanging door eengezinswoningen  
In geval de vervanging met eengezinswonin-
gen 1:1 was uitgevoerd, vergelijkbaar met par. 
5.4.4 loopt de rekenexercitie  als volgt:   
 

148 x             
  

 
  =  €2609,---.............. (1)   

 
Vervolgens gaat na 30 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  Met (E+M) laagbouw van €178,-- (zie 
tabel 32) zijn de lasten per woning over de 
periode van 30 tot 75 jaar  :  
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178 x            
  

  
   = €1160,---  ............ (2)  

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) bij aanvang (zie hierbo-
ven):  

19,2  x             
  

  
  = € 125,--  .............. (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (3b) bedragen per woning:   
∑ {(1) + (2) +(3)} =  3894,--         ................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten per woning:  
 

178 x             
  

 
  =  €4298--           ..... (5) 

 
Scenario (5a) scoort bij uitvoering met laag-
bouw ca € 400,-- per woning slechter dan Sce-
nario (3b).  Hieronder de case met partiële 
vervanging door laagbouw.  
 
Case 2 : partiële vervanging 
 
Scenario (3b) 
Uitgegaan wordt van partiële vervanging door 
laagbouw. De contant gemaakte lasten per 
woning over een periode van 15 jaar zijn  :   

148 x             
  

 
  =  € 2609,--          .....(1)   

 
Stel het aantal woningen in het complex op A 
en de vervangingsgraad op p. Het aantal te 
vervangen woningen bij doorloop naar Scena-
rio (5a) na 30 jaar  is dan p A.   De lasten over 
de periode van 30 tot 75 jaar per woning be-
dragen :  

 148p x             
  

  
  = p x €964,--   .......(2) 

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) naar  aanvang :  

19,2 x             
  

  
  = € 125--    .............. (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (2b) partiële vervanging per woning be-
dragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)} =  €2734,-- + p x 964   ....... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a), bedragen de lasten per woning:  
 

178p x             
  

 
  =  p x  €4298,--...... (5) 

 
Het verschil van Scenario (3b) en Scenario (5a) 
voor laagbouw bedraagt per woning {(4) -(5)} :  

 € 2734,-- - p x € 3334,--.    
 
Vanaf p < 0,82 scoort Scenario (3b) ongunsti-
ger dan Scenario (5a).  Bij vervanging met 
bijvoorbeeld 40% laagbouw is het voordeel ca 
€1400,-- per woning.  
 
5.5.7  Scenario (4a)  
  (Transformatie, groei en krimpmarkt)  
 
Zie Hfdst. 4, par. 4.5.10 voor de uitgangspun-
ten van dit scenario. In dit scenario wordt 
uitgegaan van een ingrijpende transformatie. 
Een voorbeeld is gegeven bij de portiekwonin-
gen met inbreng van een lift per portiek en 
herverkaveling van de inbouw of het uitbuiken 
van een galerijflat.    
 
De milieulasten van ingreep 4 bedragen €134,-
-/won./jr. ( zie tabel 32) .  De contant gemaak-
te milieulast per woning over 75 jaar be-
draagt:  
 

138 x             
  

 
  =  €3332,--.  

 
Deze last is een lichte verbetering ten opzichte 
van Scenario (3a), ingrijpende renovatie.  
 
5.5.6  Scenario (4b).      
 
In geval van Scenario (4b) wordt na 45 jaar tot 
sloop overgegaan of vervangende nieuwbouw 
gepleegd.  Hieronder worden casus 1 en 2 
beschreven als aangegeven onder Hfdst. 5, 
par. 5.5.2. 
 
Case 1 : gehele (1:1) vervanging 
 
Vervanging door meergezinswoningen 
Volgens tabel 32 bedraagt (E + M) gemiddeld 
ca. €138,--/won./jr. De contant gemaakte 
lasten per woning over een periode van 30 
jaar:   

138 x             
  

 
  =  €2915,---.............. (1)   

 
Vervolgens gaat na 45 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  (E+M) van de meergezinswoning be-
draagt €134 /won./jr (tabel 32).  De lasten 
over de periode van 15 tot 75 jaar  per woning 
bedragen :  

134 x             
  

 
  = €404,--  ......... ....   (2) 

  
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) bij aanvang (zie tabel 
33) :  
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21 x             
  

  
  = € 63,--         .............. (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (4b) per woning  bedragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)}  = 3382,--      ....................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten:  
 

134 x             
  

 
  =  €3236,--         ..... (5) 

 
Het verschil tussen Scenario (4b) en Scenario 
(5a) , { (4) - (5) } bedraagt €146,-- Scenario (5a) 
scoort bij uitvoering met appartementenbouw 
gelijkwaardig.              
 
Vervanging door eengezinswoningen  
In geval de vervanging met eengezinswonin-
gen 1:1 was uitgevoerd, vergelijkbaar met par. 
5.4.4 loopt de rekenexercitie  als volgt:   
 

138 x             
  

 
  =  €2915,---.............. (1)   

 
Vervolgens gaat na 45 jaar Scenario (5a) lo-
pen.  Met (E+M) laagbouw van €153,-- (zie 
tabel 32) zijn de lasten per woning over de 
periode van 45 tot 75 jaar  :  
 

178 x            
  

  
  =   €537,---       ......... (2)  

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) bij aanvang (zie hierbo-
ven):  

21  x             
  

  
  = € 63,--  ................... (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (3b) bedragen per woning:   
∑ {(1) + (2) +(3)} =  3515,--         ................... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a) bedragen de lasten per woning:  
 

178 x             
  

 
  =  €4298,--           ..... (5) 

 
Scenario (5a) scoort bij uitvoering met laag-
bouw ca € 783,-- slechter dan Scenario (4b). 
Hieronder de case met partiële vervanging 
door laagbouw.  
 
Case 2 : partiële vervanging (laagbouw) 
 
Scenario (4b) 
Uitgegaan wordt van partiële vervanging door 
laagbouw. De contant gemaakte lasten per 
woning over een periode van 45 jaar zijn  :   

138 x             
  

 
  =  € 2915,--          .....(1)   

 
 Stel het aantal woningen in het complex op A 
en de vervangingsgraad op p. Het aantal te 
vervangen woningen bij doorloop naar Scena-
rio (5a) na 15 jaar  is dan p A.   De lasten over 
de periode van 15 tot 75 jaar per woning be-
dragen :  

178p x             
  

 
  =  p x €537,--  .......  (2) 

 
De contant gemaakte last per woning (vernie-
tiging restlevensduur) naar  aanvang :  

21 x             
  

  
  = € 63,--    ..............     (3) 

 
De gesommeerde lasten tengevolge van Sce-
nario (2b) partiële vervanging per woning be-
dragen:   
∑ {(1) +( 2) +(3)} =  €2978,-- + p x €537  ....... (4)  
 
Indien meteen was uitgegaan van Scenario 
(5a), bedragen de lasten per woning:  
 

 178p x             
  

 
  =  p x  €4299,--. (5) 

 
Het verschil van Scenario (3b) en Scenario (5a) 
voor laagbouw bedraagt per woning {(4) -(5)} :  
 € 2878,-- - p x € 4299,--.    
 
Bij p < 0,67 scoort Scenario (5a) beter dan 
Scenario (4b).    
 
 
 
5.6.   Resumé ingreepscenario's voor de 
 milieulasten  
 
Wat betreft de materiaalcomponent (M) is 
alle onderhoud buiten beschouwing gelaten. 
Zie verder Hfdst. 5, par. 5.4. voor de overige 
aannames.  De voorkeur is gegeven aan het 
uitdrukken M per woning, dus niet in m2 BVO 
of GO.  Zie voor een toelichting  Hfdst. 5, par. 
5.2.  
 
De uitkomsten voor M blijken sterk afhankelijk 
van het afwerkingsniveau.  Omdat de portiek-
flat materiaalintensiever is dan de galerijflat 
ligt M voor de eerste categorie hoger.  Dat 
blijkt ook het geval bij de energiecomponent.  
Bij de berekeningen is steeds het gemiddelde 
van beide woningtypes aangehouden.  
 
Als van een sober afwerkingsniveau wordt 
uitgegaan en geheel (1:1) wordt vervangen  
door meergezinswoningen, kan globaal gere-
kend worden met de volgende kengetallen:  

 Ingreep 1 (niets doen):     M = 0  
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 Ingreep 2 (groot onderhoud):    M=1/4  

 Ingreep 3 (renovatie):    M=1/2 

 Ingreep 4 (transformatie):    M=3/4 
  
De materiaallasten voor vervangende laag-
bouw liggen hoger, maar in het algemeen zal 
niet 1:1 worden vervangen. Vervangende 
laagbouw scoort bij partiële vervanging qua 
milieulasten al snel beter dan de overeenkom-
stige A- of B-Scenario's.    
 
Hieronder een kort resumé van de resultaten.   
 
Scenario  (1a):   
- Doorexploiteren in groei- of krimpmarkt: 

relatief hoge milieulast door energiecom-
ponent (E = ca. €6400,--/won).    

- Alle overige scenario's scoren beter. In-
dien meteen was gekozen voor vervan-
gende nieuwbouw, Scenario (5a), wordt 
ca 50% hoger gescoord op de milieulast.   

 
Scenario ( 1b)  
- Scenario 1b scoort bij 1 : 1 vervanging 

door meergezinswoningen ca. € 1450,-- 
beter.   

-   Partiële vervanging (p) door eengezins-
woningen resulteert in:  € 2968,-- - p x € 
1985.   Bij iedere p is Scenario (1b) on-
gunstiger dan Scenario (5a). 

 
Scenario (2a) 
- Doorexploiteren in groei- of krimpmarkt 

na groot onderhoud: verbetering van de 
milieulast ten opzichte van Scenario (1a) 
met ca 40% door besparing op E.     

- Indien meteen was gekozen voor vervan-
gende nieuwbouw, Scenario (5a), wordt 
bij meergezinswoningen hoger gescoord 
qua milieulasten en - in geval van vervan-
ging door eengezinswoningen - lager 

 
Scenario (2b)  
- Scenario (2b) scoort bij 1 : 1 vervanging 

door meergezinswoningen ca. € 400,-- 
beter.  

-   Partiële vervanging (p) door laagbouw 
resulteert in:  € 1901,-- - p x € 1993.   Bij  
p < 0,95  is vervangende laagbouw gun-
stiger.  

 

Scenario (3a) 
- Doorexploiteren in groei- of krimpmarkt 

na ingrijpende renovatie: verbetering van 
de milieulast ten opzichte van Scenario 
(1a) met ca 45% door besparing op E.     

- Indien meteen was gekozen voor vervan-
gende nieuwbouw, Scenario (5a), wordt 
bij meergezinswoningen hoger gescoord 
en in geval van vervanging door eenge-
zinswoningen lager.   

 
Scenario (3b)  
- Scenario (3b) scoort bij 1 : 1 vervanging 

door meergezinswoningen beter (ca € 
300,-- per woning) dan doorexploiteren , 
maar  slechter (ca € 800,-- per woning) 
indien 1 : 1 wordt vervangen door eenge-
zinswoningen.   

- Partiële vervanging (p) door laagbouw 
resulteert in:  € 2734,-- - p x € 3334,--   Bij  
p < 0,82  is vervangende laagbouw gun-
stiger.  

 
Scenario (4a) 
- Doorexploiteren in groei- of krimpmarkt 

na transformatie: verbetering van de mi-
lieulast ten opzichte van Scenario (1a) 
met ca 50% door besparing op E.   

-  Indien meteen was gekozen voor ver-
vangende nieuwbouw, Scenario (5a), 
wordt bij meergezinswoningen vergelijk-
baar gescoord en in geval van vervanging 
door eengezinswoningen lager. 

 
Scenario (4b)  
- Scenario (4b) scoort bij 1 : 1 vervanging 

door meergezinswoningen vergelijkbaar 
met doorexploiteren, maar  slechter (ca € 
800,-- per woning) indien wordt vervan-
gen door eengezinswoningen.   

- Partiële vervanging (p) door laagbouw 
resulteert in:  € 2878,-- - p x € 4299,--   Bij  
p < 0,67  is vervangende laagbouw gun-
stiger.  

 
 

 
 

 
 


