
 

Factsheet 1.4 
 

Energiebesparende maatregelen bij het 
mutatiemoment 
 
 
Waarom zou een corporatie juist het mutatiemoment benutten voor het 
energetisch verbeteren van woningen?  

 De tijdelijke leegstand maakt het gemakkelijk om bouwkundige en installatie-
technische aanpassingen te doen, omdat je niet met zittende bewoners te 
maken hebt. De werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met andere 
wensen van de nieuwe bewoners. Het geeft zo de mogelijkheid om een nieuwe 
nulsituatie te creëren. 

 De huur kan meteen worden verhoogd om zo de kosten van de energetische 
aanpassingen te verdisconteren. 

 Het kan andere huurders doen besluiten om ook, op individuele wijze en tegen 
huurverhoging, hun woning energetisch te laten verbeteren; de aangepaste 
mutatiewoning fungeert als voorbeeldwoning. 

 Het normaliter beperkte budget voor mutatieonderhoud kan mogelijk worden 
verruimd door delen van het budget voor planmatig onderhoud ‘naar voren te 
halen’.  

 
Wat zijn daarbij de voorwaarden om het gewenste resultaat te bereiken? 

 De corporatie moet het strategisch voorraadbeleid op orde hebben en de juiste 
en up-to-date gegevens van de leeggekomen woning moeten in het primaire 
systeem of een ander systeem zijn vastgelegd. 

 Bij de eerste inspectie (drie à vier weken voor de woning leeg komt) kan al 
geïnventariseerd worden wat de mogelijkheden voor de betreffende woning 
zijn.  

 Er moeten (vaste) aannemers klaar staan die in korte tijd de woning ener-
getisch kunnen verbeteren. Daarbij is het handig te werken met eenheids-
prijzen en een raamovereenkomst.  

 Het oordeel en de kennis van de mutatieopzichter zijn belangrijk, maar deze 
moeten gestuurd worden door een checklist waarin maatregelen uit het 
energiebesparingsbeleid van de corporatie zijn opgenomen.  

 
Welke energetische verbeteringen zijn realistisch tijdens het 
mutatiemoment?  
Dit hangt mede af van het woningtype (eengezinswoning, meergezinswoning), bouw-
jaar en de uitrusting van de woning (in hoeverre is de woning al geïsoleerd of voorzien 
van energiezuinige installaties).  
De volgende verbeteringen worden genoemd: 

 Bouwkundig:  
- na-isoleren van de gevel (NB.: bij welstandseisen kan eventueel aan de 

binnenzijde met voorzetwanden worden geïsoleerd, als de plattegrond het 
toelaat);  

- na-isoleren van de vloer of het dak (aan de binnenzijde);  
- het plaatsen van HR++glas, kierdichting. (NB.: deze maatregelen dienen 

gecombineerd te worden met het verbeteren van de ventilatiemogelijk-
heden om vochtproblemen te voorkomen). 

 Installaties: het plaatsen van een HR-ketel, zonneboiler en PV-cellen.  



 

Wat zijn de ervaren nadelen en belemmeringen? 
 het aantal woningen dat wordt aangepakt is afhankelijk van de mutatiegraad 

en daardoor waarschijnlijk niet groot; 
 het ingreepmoment is niet te plannen; 
 het is minder kostenefficiënt dan een complexgewijze aanpak. 

 
Naar welk label streeft men bij mutaties?  
Twee van de corporaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek streven naar 
gemiddeld een B-label voor de gehele voorraad. Bij mutaties wordt per woning bekeken 
of een B-label haalbaar is. Het strategisch voorraadbeleid, de complexstrategie en de 
restexploitatieduur spelen uiteraard ook een belangrijke rol.  
 
Meer weten? 

 Presentatie mutatiebeleid De Woonplaats (Enschede): 
http://www.praktijkdagbestaandebouw.nl/presentaties-
2010/Parallelsessie%20B;%20Mutatieaanpak%20in%20de%20praktijk.pdf. 

 Notitie Energie-investeringen bij het mutatiemoment (2011), www.wk2020.nl 
onder project 1. 
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