
 

 

Factsheet 5.3 
 

Landelijke monitor energiebesparing corpora-
tiewoningen 
 
 
Wat is de landelijke monitor energiebesparing corporatiewoningen 
(SHAERE)? 

 Aedes heeft de afgelopen jaren een eigen monitoringsdatabase ontwikkeld: 
SHAERE (Sociale Huur Audit en Evaluatie Resultaten Energiebesparing). Dat is 
een database waarmee de voortgang van de uitvoering het energiebesparings-
beleid in de corporatiesector, uitgedrukt in energielabels, wordt gemeten. 

 De monitor wordt uitgevoerd door Aedes en resulteert in een halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage aan het Ministerie van BZK. 

 
Welke beleidsdoelen vormen de basis voor de monitoring? 

 In eerste instantie waren de doelen van het convenant Energiebesparing Cor-
poratiesector van oktober 2008 het uitgangspunt. Vanaf juni 2012 gelden de 
aangepaste doelen zoals die in het gewijzigde convenant zijn opgenomen. Het 
convenant heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. In het gewijzigde 
convenant zijn – in tegenstelling tot het oorspronkelijke convenant - overigens 
ook doelen opgenomen voor particuliere verhuurders die lid zijn van Vastgoed 
Belang.  

 Het besparingsdoel is dat in 2020 de totale huurwoningenvoorraad van de cor-
poraties ten minste een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (gemiddeld ener-
gielabel B) moet hebben bereikt. Dat komt overeen met een besparing op het 
gebouwgebonden energieverbruik van bestaande corporatiewoningen van 33% 
in de periode 2008 tot en met 2020. Het gaat hier om het gebouw- en installa-
tiegebonden energiegebruik voor voornamelijk ruimteverwarming, warm tap-
water en ventilatie. 

 Vastgoed Belang wil dat in 2020 80% van de woningvoorraad van haar leden 
label C of beter heeft. 
 

Hoe wordt er gemonitord? 
 In SHEARE worden twee keer per jaar alle data gekoppeld aan de energielabel-

software van zoveel mogelijk corporaties. Medio 2012 bevatte het bestand ge-
gevens van ongeveer 70% van alle corporatiewoningen. Het is de bedoeling 
dat op korte termijn (vrijwel) het gehele corporatiebezit in de database is op-
genomen.  

 SHAERE bevat data op woning- en maatregelniveau. Het is een theoretisch re-
kenmodel, zonder rekening te houden met bewonersgedrag. Labelstappen 
worden gemonitord, oude labels worden met de nieuwe norm herberekend.  

 De gegevens worden bij Aedes ingelezen en beheerd en vertrouwelijk behan-
deld.  

 
Wat zijn de resultaten tot nu toe? 
In 2011 was de Energie-Index (EI) van de Nederlandse huurwoningen gemiddeld 1,80 
(label D). Doelstelling voor 2020 is een Energie-Index van 1,25 (label B). In het eerste 
half jaar van 2011 zijn ongeveer 110.000 corporatiewoningen aangepakt. Het gasver-
bruik van alle 2,4 miljoen corporatiewoningen is daardoor met circa twee procent 
gedaald. Medio 2012 blijkt 13% van de huurwoningen energielabel A of B te hebben.  
 
 

 



 

 

Wat kan er gedaan worden met de monitoringgegevens? 
 Aedes maakt de jaarlijkse vorderingen van afzonderlijke corporaties niet open-

baar. Aan de deelnemende corporaties wordt wel inzicht geboden in de ener-
gieprestatie van hun eigen voorraad ten opzichte van landelijke of regionale 
prestaties. 

 Op een hoger schaalniveau kunnen rapportages worden gegenereerd over de 
stand van zaken in de hele corporatievoorraad, maar ook van deelvoorraden. 
Het gaat om zaken als labelverdeling over bouwjaarklassen en woningtypen of 
de bouwkundige en installatietechnische uitrusting van de voorraad.  

 De voortgang is uit te drukken in een overzicht van de geactualiseerde verde-
ling van de energielabels in absolute aantallen en percentages, verder verdeeld 
naar bouwjaarklassen en woningtypen. Ook kan dit in het totaal aantal label-
stappen, de nieuwe gemiddelde energie-index en het nieuwe bijbehorende ge-
middelde label worden uitgedrukt. 

 Door een nadere analyse komt er inzicht in welke bouwtechnische en installa-
tietechnische maatregelen het meest worden toegepast, waarom die zijn toe-
gepast, op welke (natuurlijke) momenten deze zijn uitgevoerd en tegen welke 
kosten.  

 
Wat kunnen individuele corporaties met deze gegevens? 

 Ze kunnen een vergelijking maken tussen hun eigen situatie, de landelijke 
stand van zaken en ontwikkelingen van vergelijkbare corporaties. 

 Daarnaast kunnen er overzichten worden gemaakt van de ontwikkelingen van 
groepen corporaties met een vergelijkbare woningvoorraad (regio, omvang en 
verdeling van de voorraad). 

 
Meer weten? 

 Convenant Energiebesparing Corporatiesector (12 juni 2012): 
 http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/art/uploads/1341322891.pdf.  
 Informatie van Aedes (o.a. over nieuwe initiatieven en stadpunten) over ener-

gie en duurzaamheid in de corporatiesector: 
 http://www.aedes.nl/content/dossiers/Energie-en-duurzaamheid.xml. 
 OTB-rapportages en documenten: 
 http://www.wk2020.nl/pages/projecten5log.php. 
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