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Geachte Kamerleden, 

 

 

 
 

Isoleren is een belangrijke eerste stap in het verduurzamingsproces van woningen. De meest 

duurzame energie is immers de energie die je niet gebruikt. De vereniging steunt dan ook de 

oproep uit de Kamer1 om te komen tot een nationaal isolatieprogramma en hoopt dat hier 

spoedig werk van wordt gemaakt. 

 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van resultaten uit het isolatie onderzoek2 

dat Vereniging Eigen Huis recentelijk heeft uitgevoerd. Deze resultaten laten zien dat een grote 

groep huiseigenaren wel wíl gaan isoleren, maar nog niet kán isoleren. In deze brief lichten wij 

toe hoe de actiebereidheid om te gaan isoleren van deze groep huiseigenaren kan worden 

vergroot, zodat zoveel mogelijk huiseigenaren wel kunnen isoleren. Wij roepen u dan ook op 

deze punten mee te nemen in het huidige isolatiebeleid en het Nationaal Isolatieprogramma, 

dat zo snel mogelijk door het nieuwe kabinet dient te worden vastgesteld.   

 

Gezien de urgentie herhalen wij tevens de oproep3 om gebruikt te maken van het Europees 

herstelfonds om te komen tot een ambitieus isolatiefonds.  

 

Belangrijkste aandachtspunten voor goed isolatiebeleid 

Er is geen “one size fits all”-aanpak als het gaat om isoleren. Om ervoor te zorgen dat zoveel 

mogelijk huiseigenaren gaan isoleren moeten de zorgen en barrières weggenomen worden. 

Volgens de vereniging zou de overheid daarom meer moeten doen. Om de actiebereidheid 

onder huiseigenaren te vergroten zijn de volgende punten belangrijk: 

- Ontzorging van huiseigenaren, door middel van informatie & advies, financiering en de 

mogelijkheid voor het stap-voor-stap isoleren 

- Differentiatie in nieuwe regelingen en subsidies, waardoor o.a. huiseigenaren met een 

laag energielabel of een lager inkomen ook de woning (beter) kunnen isoleren.  

In de volgende alinea’s worden de belangrijkste resultaten uit het isolatieonderzoek gedeeld en 

een toelichting gegeven waarom dit de belangrijkste verbeterpunten zijn in het isolatiebeleid. 

  

 
1 Motie van de leden Segers en Klaver over ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16586&did=2020D35908  
2 Kwantitatief onderzoek van Ruigrok Netpanel “Isoleren – Willen, kunnen en doen?” in opdracht van 
Vereniging Eigen Huis, zie bijlage 
3 Bron: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/04/21/13/00/veh-pleit-voor-nationaal-
isolatiefonds#/  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z16586&did=2020D35908
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/04/21/13/00/veh-pleit-voor-nationaal-isolatiefonds#/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/04/21/13/00/veh-pleit-voor-nationaal-isolatiefonds#/
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Hoge isolatie-potentie 

Het onderzoek heeft in beeld gebracht dat bijna 2/3 van alle koopwoningen in Nederland een 

isolatie-potentie hebben. Dit zijn woningen die voor 1995 zijn gebouwd en een energielabel B of 

lager hebben. Bijna 90% van deze huiseigenaren wil de woning (beter) isoleren, maar de helft 

geeft aan dit niet te kunnen. Dit is een belangrijke grote groep huiseigenaren die wel gaat 

isoleren als er passender isolatiebeleid komt.  

Barrières wegnemen en actiebereidheid vergroten 

Geld is zowel een belangrijke drijfveer als barrière om de eigen woning te isoleren. Zo zijn de 

belangrijkste redenen waarom men wil isoleren een lagere energierekening en meer comfort. 

De belangrijkste barrières zijn een tekort aan financiële middelen en te hoge 

investeringskosten. Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten aan dat zij onvoldoende 

weten van de subsidiemogelijkheden. 

 

Deze barrières kunnen worden weggenomen wanneer in het isolatiebeleid aandacht wordt 

gegeven aan: 

- Betere en begrijpelijkere informatievoorziening en advies over subsidiemogelijkheden, 

over de kosten en de mogelijkheden van isolatiemaatregelen. Daarnaast is stap-voor-

stap de maatregelen uitvoeren ook belangrijk. Hiermee worden huiseigenaren ontzorgd. 

- Het treffen van nieuwe stimuleringsmaatregelen voor specifiekere doelgroepen. Om de 

actiebereidheid voor het isoleren onder huiseigenaren te vergroten blijken de volgende 

stimuleringsmaatregelen het meest effectief: 

• Het vooraf uitkeren van de isolatiesubsidie. Voor veel huiseigenaren die willen 

isoleren zijn de investeringskosten te hoog. Door de isolatiesubsidie vooraf uit te 

keren geeft bijna 60% van die huiseigenaren aan dan aan wél te gaan isoleren  

• Een voucher ter waarde van 2000,- voor huiseigenaren met een energielabel D en 

lager kan ertoe leiden dat 55% van de huiseigenaren die willen, dan ook kunnen 

isoleren.  

Deze 2 stimuleringsmaatregelen hebben ook effect op de actiebereidheid van 

huiseigenaren die niet te willen isoleren, ruim een kwart wil dan wél gaan isoleren. 

 

Vereniging Eigen Huis pleit voor een nationaal isolatieprogramma dat zich richt op het 

wegnemen van barrières en het helpen van huiseigenaren. Door gebruik te maken van het 

Europees herstelfonds en te komen tot een ambitieus isolatiefonds kan daarmee een goede 

start worden gemaakt. Wij hopen dat het nieuwe kabinet hier snel mee zal komen en vragen u 

hierop toe te zien.  

 

We zijn graag bereid om een verdere toelichting te geven.   

  

Met vriendelijke groet,  

Vereniging Eigen Huis  
  
  
   

Karsten Klein  

Directeur Belangenbehartiging  

  

Bijlage I Onderzoeksrapport “Isoleren – Willen, kunnen en doen?” in opdracht van Vereniging Eigen Huis 

Bijlage II Brief ‘Start een ambitieus isolatiefonds vanuit het EU herstelplan’ 


