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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

Aanleiding en doel 
> Om klimaatverandering tegen te gaan zijn er op Europees en nationaal niveau doelstellingen opgesteld. Deze 

zijn vastgelegd in de Green Deal (Europa) en het Klimaatakkoord (Nederland).
> Internationaal is afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn en de CO2 uitstoot 100% te reduceren. In 

Nederland is daarom het Klimaatakkoord opgesteld waarin onder andere de doelstelling is opgenomen om 
woningen te verduurzamen en van het aardgas af te sluiten.

> Steeds vaker wordt er gesproken over verplichtingen voor huiseigenaren om te gaan verduurzamen (door 
politiek en marktpartijen). Vereniging Eigen Huis heeft enige twijfel bij het verplicht maken van 
duurzaamheidsmaatregelen voor huiseigenaren, omdat VEH verwacht dat dit leidt tot weerstand bij 
huiseigenaren. Zij verleiden huiseigenaren liever tot verduurzamen dan dat huiseigenaren verplicht worden.

Onderzoeksvraag
> Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe huiseigenaren kijken tegen het verplicht verduurzamen van hun 

woning. Daarnaast brengen we de condities in kaart waaronder bepaalde duurzaamheidsverplichtingen 
acceptabel(er) worden. 

> De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe staan huiseigenaren tegenover verplichte maatregelen ter 
verduurzaming van de eigen woning? En onder welke condities zijn deze acceptabel? 
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METHODE

Methode en doelgroep
> Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. 
> In totaal hebben n=654 huiseigenaren de vragenlijst helemaal ingevuld. 
> De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit huiseigenaren van 25 jaar 

en ouder die geen energielabel A hebben. De steekproef is representatief 
naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. 

Leeswijzer
> In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek 

‘huiseigenaren’. 
> Antwoorden op open vragen zijn op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. 

We gaan niet alleen in op de meest genoemde antwoorden, maar ook op 
de naar onze mening inhoudelijk belangrijke antwoorden. 

> We illustreren uitkomsten met relevante quotes van deelnemers, deze 
zijn cursief weergegeven. 

> De verschillen tussen doelgroepen hebben we getoetst op significantie. 
De percentages in het rapport zijn afgerond. Daardoor kan het totaal 
incidenteel optellen tot meer of minder dan 100%.
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OVER EEN PIRAMIDAAL RAPPORT

Opbouw rapport
> We hebben dit rapport geschreven op basis 

van het principe van ‘Pyramid Thinking’. 
> We starten op slide 8 met een overzicht van de 

hoofdconclusie, deelconclusies en 
belangrijkste resultaten van dit onderzoek: de 
‘piramide’.

> Na dit overzicht presenteren geven wij onze 
visie op de resultaten. We plaatsen de 
resultaten van het onderzoek in een breder 
kader en geven onze aanbevelingen.

> Vervolgens bespreken we elk van de 
deelconclusies aan de hand van de resultaten 
uit het onderzoek.

Bijlagen
> In de bijlage hebben we een uitgebreide 

onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin 
zijn ook de gebruikte vragenlijst, de tabellen 
en een uitdraai van alle antwoorden op de 
open vragen terug te vinden. 
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Hoofdconclusie

Deelconclusie Deelconclusie Deelconclusie

paginanummer paginanummer paginanummer

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

De hoofdconclusie 
geeft antwoord op de 
hoofdvraag van het 

onderzoek
De deelconclusies 
onderbouwen de 

hoofdconclusie, deze 
vormen de onderdelen 

van he hoofdstuk 
‘Deelconclusies’

Dit zijn de 
onderzoeksresultaten 
waarop de conclusies 

gebaseerd zijn en 
werken we per 

deelconclusie uit

De paginanummers 
linken direct naar de 

bijbehorende 
deelconclusie
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Huiseigenaren vinden verduurzamen belangrijk, maar zien verplichtingen meestal niet zitten. De verantwoordelijkheid 
voor het verduurzamen van woningen ligt volgens huiseigenaren voornamelijk bij de overheid. Die moet financieel 

bijspringen om de verplichte maatregelen acceptabel te maken, bijvoorbeeld door het verhogen van subsidies. 
Verduurzamen

Huiseigenaren staan over het algemeen 
positief of neutraal tegenover het 

klimaatakkoord. Tegelijkertijd is bijna de 
helft van de huiseigenaren negatief over het 
doorvoeren van verplichte maatregelen en 
tegenover het verplichten van aardgasvrij 

wonen vanuit de gemeente.

Hybride warmtepomp
Meer dan de helft van de huiseigenaren is 

niet van plan over te stappen naar een 
hybride warmtepomp. Kostenbesparende 
maatregelen kunnen sommigen over de 

streep trekken.

Isolatiestandaard
Hoewel bij twee derde van de huiseigenaren 
isolatiemaatregelen nodig zijn, staat slechts 
een kwart positief tegenover de verplichte

isolatiestandaard. Ook hier kunnen 
prijsregelingen de verplichting acceptabeler 

maken.

Zon op dak
Een redelijk deel van de huiseigenaren heeft 
al zonnepanelen of is van plan er (meer) te 

nemen. Kostenbesparende maatregelen 
maken verplichte zonnepanelen 

acceptabeler.

Pagina 14-20 Pagina  21-27 Pagina 28-34 Pagina 35-41

Hoewel iets meer dan de helft van de 
huiseigenaren positief is over het 

klimaatakkoord, zijn de meesten niet 
positief over het verplicht verduurzamen van 

de woning.

Meer dan de helft van de huiseigenaren is 
niet van plan om over te stappen naar een 

hybride warmtepomp (of alternatief) binnen 
2 jaar. Slechts 1 op de 10 huiseigenaren is 

dit wel van plan.

Een op de 5 huiseigenaren is van plan de 
woning de komende 2 jaar te gaan isoleren, 
bijna de helft van de huiseigenaren heeft de 

komende 2 jaar geen isolatieplannen.

Een derde van de huiseigenaren heeft al 
zonnepanelen op het dak liggen. Een op de 

drie huiseigenaren is van plan (meer) 
zonnepanelen te installeren.

Huiseigenaren die positief zijn over het 
verplicht verduurzamen van de woning 

(20%), zien de noodzaak hiervan in. 
Negatieve huiseigenaren (45%) maken zich 

zorgen over het kostenplaatje en willen baas 
in eigen huis blijven.

Het merendeel staat (zeer) negatief 
tegenover het verplicht installeren van een 

hybride warmtepomp. Men maakt zich, 
naast een algehele weerstand tegenover 
verplichten, zorgen over de kosten, de 

ruimte en de geluidsoverlast.

Iets minder dan een kwart van de 
huiseigenaren die nog kunnen isoleren, 

staat positief tegenover het verplicht 
voldoen aan de isolatiestandaard, tegenover 
40% die negatief is. Bezwaren zijn, naast het 

verplichten, met name gerelateerd aan 
kosten.

Een kwart van de huiseigenaren die nog zon 
op dak kan plaatsen, staat positief 

tegenover verplichte zonnepanelen, 4 op de 
10 is negatief. Negatieve huiseigenaren 

maken zich zorgen over de betaalbaarheid, 
het rendement en de terugverdientijd.

Huiseigenaren die negatief staan tegenover 
het afdwingen van aardgasvrije woningen, 

houden niet van verplichtingen, maken zich 
zorgen over de kosten en geschiktheid van 
hun woning of vinden aardgas duurzaam.

Vooral subsidieregelingen en een kortere 
terugverdientijd maken het verplicht 

installeren van de hybride warmtepomp 
acceptabeler. Voor een kwart heeft geen 

enkele regeling dit effect.

Het (tijdelijk) verhogen van de subsidie voor 
isolatie en het ontvangen van een voucher 
maken het verplicht isoleren acceptabeler.

Subsidieregelingen maken verplicht zon op 
dak acceptabeler voor veel huiseigenaren, 
net als het in stand houden van de huidige 

salderingsregeling. 

De verantwoordelijkheid voor het 
verduurzamen van de woning wordt met 

name gelegd bij de overheid.

Voor huiseigenaren die nog niet van plan 
zijn zonnepanelen te nemen, lijkt volledige 

ontzorging door de gemeente een 
belangrijke voorwaarde.



CENTRALE PUNTEN VISIE

De meeste huiseigenaren zien het belang in van verduurzamen, maar vinden dat zij hier niet alleen 
verantwoordelijk voor zijn
> Het klimaatakkoord wordt gesteund door de meeste huiseigenaren. 
> Als het echter gaat om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsmaatregelen, wordt vooral 

gekeken naar de overheid of de (zware) industrie. De eigen bijdrage is nog enigszins beperkt; een 
kwart van de verantwoordelijkheid ligt bij de huiseigenaren zelf.

Daarom stuit verplichten veel huiseigenaren tegen de borst
> De meeste huiseigenaren voelen weinig voor verplicht verduurzamen. Het voelt alsof de overheid 

hen op kosten jaagt. Sommigen hebben twijfels over de effectiviteit van de maatregelen. Bovendien 
wil men zelf bepalen wanneer en hoe men wil verduurzamen.

Om verplichtingen acceptabel te maken en huiseigenaren mee te krijgen, zal de overheid 
huiseigenaren met name financieel flink moeten ondersteunen
> Subsidies voor de uitvoering van de maatregelen in huis moeten fors in huis, zodat het voor iedere 

portemonnee haalbaar en betaalbaar is.
> Daarnaast is het van belang dat de overheid kan garanderen dat de investering binnen een redelijke 

termijn wordt terugverdiend. 

Zon op dak zou, afgaande op de uitkomsten uit het onderzoek onder huiseigenaren, als eerste 
verplichting doorgevoerd kunnen worden
> Veel huiseigenaren hebben al zonnepanelen, of zijn van plan om zonnepanelen aan te schaffen.
> Voor huiseigenaren die nog geen plannen hebben om zon op het dak te nemen, is ontzorging

(naast financiële steun) cruciaal. Voor huiseigenaren die al plannen hebben, is het behoud van de 
salderingsregeling (of een alternatief) noodzakelijk om hun plannen door te voeren.

> Voor verplichte isolatiemaatregelen en de verplichte hybride warmtepomp is nog minder draagvlak 
onder huiseigenaren.  
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100%

58%
46%

Nederland algemeen (25+) Is huiseigenaar heeft géén energielabel A

Doelgroep binnen populatie huiseigenaren

11

46% VAN DE NEDERLANDSE POPULATIE (25+) VALT BINNEN DE DOELGROEP VAN DIT ONDERZOEK
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(n=1.434) (n=832) (n=654)



36% VAN DE HUISEIGENAREN WEET NIET PRECIES WELK ENERGIELABEL HUN WONING HEEFT
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18%

Als je een inschatting moet maken, welk energielabel 
denk je dan dat jouw woning heeft?

Basis: indien men zijn/haar energielabel niet weet 
(n=241)

B of C D of E F of G Echt geen idee

B

C

D

E

F

Weet ik niet

G

23%

22%

10%

5%

3%

2%

36%

Welke energielabel heeft jouw woning?
Basis: allen (n=654)



3%

17%

37%

28%

6%
9%

1%

2010 of
later

1995 –
2009

1975 –
1994

1945 –
1974

1930 –
1944

Eerder
dan 1930

Weet ik
niet

Wat is het bouwjaar van jouw woning? 
Basis: allen (n=654)

HET GROOTSTE DEEL VAN DE DEELNEMERS WOONT IN EEN WONING GEBOUWD NA 1945
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1%

12%

14%

19%

20%

33%

Boven- of benedenwoning

Appartement / flat

Hoekwoning

Vrijstaand huis

Twee onder één kap

Tussenwoning / rijtjeshuis

Welke omschrijving past het beste bij jouw woning?
Basis: allen (n=654)
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HUISEIGENAREN STAAN OVER HET ALGEMEEN POSITIEF OF NEUTRAAL
TEGENOVER HET KLIMAATAKKOORD. TEGELIJKERTIJD IS BIJNA DE HELFT VAN DE

HUISEIGENAREN NEGATIEF OVER HET DOORVOEREN VAN VERPLICHTE
MAATREGELEN EN TEGENOVER HET VERPLICHTEN VAN AARDGASVRIJ WONEN

VANUIT DE GEMEENTE.
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HOEWEL IETS MEER DAN DE HELFT VAN DE HUISEIGENAREN POSITIEF IS OVER HET KLIMAATAKKOORD, ZIJN DE
MEESTEN NIET POSITIEF OVER HET VERPLICHT VERDUURZAMEN VAN DE WONING

> Hoger opgeleiden staan positiever tegenover 
het klimaatakkoord in het algemeen (61%) en 
over het verplicht verduurzamen (25%) dan 
lager opgeleiden (40% en 13%).
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9% 3% 4%

43%

17% 17%

34%

33% 27%

10%

26%
29%

4%

19% 20%

2% 2%

Klimaatakkoord
algemeen

Verplicht
verduurzamen

Verplicht van het
aardgas af

Houding ten opzichte van …
Basis: Huiseigenaren (n=654)

Weet ik niet

Zeer negatief

Negatief

Niet positief, niet
negatief

Positief

Zeer positief



HUISEIGENAREN DIE POSITIEF ZIJN OVER HET VERPLICHT VERDUURZAMEN VAN DE WONING, ZIEN DE
NOODZAAK HIERVAN IN. NEGATIEVE HUISEIGENAREN MAKEN ZICH ZORGEN OVER HET KOSTENPLAATJE EN
WILLEN BAAS IN EIGEN HUIS BLIJVEN

Positieve huiseigenaren zien de noodzaak van verplichten in om 
het klimaat te redden
> We zullen wel moeten voor het milieu.
> Omdat het milieu hard drastische veranderingen nodig heeft.
> Duurzaam is beter voor het klimaat. Iedereen moet inleveren bij 

de strijd voor het klimaat. Je hebt er zelf voordeel bij, dat je huis 
duurzamer wordt. 

Daarnaast gelooft men dat mensen een stok achter de deur nodig 
hebben om in actie te komen
> Anders gebeurt er nooit wat.
> Mensen hebben een stok achter de deur nodig
> Vrijwilligheid werkt niet vaak.
> Alleen dan komen mensen in beweging. Ik vind wel dat er 

gekeken moet worden of mensen de financiële middelen tot de 
beschikking hebben om dit te realiseren 

> Noodzakelijk en ik vermoed dat niet iedere burger dit 
zelfstandig zal doen. Wel is het van belang dat er maatwerk 
geleverd wordt op basis van inkomen (bijv. subsidie, korting of 
vrijstelling) 
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20% staat positief tegenover verplicht verduurzamen 45% staat negatief tegenover verplicht verduurzamen

Negatieve huiseigenaren willen baas in eigen huis en zijn tegen 
overheidsbemoeienis en verplichtingen
> Als huiseigenaar maak ik dat graag zelf uit.
> Het is aan de burger om te bepalen wat met zijn of haar huis 

gebeurt. 'Nanny State' bevoogding kan nooit positief uitwerken. 
> De overheid bemoeit op dit moment met teveel zaken. Laat ze 

eerst eens een kabinet vormen 
> De overheid mag stimuleren maar verplichten is te rigoureus. Dan 

zouden er andere ontwerpen eerst veel beter moeten worden 
aangepakt. Dwingen kan wel een allerlaatste middel zijn, maar 
niet vooraan in de maatregelenrij. 

Daarnaast zijn er zorgen over het kostenplaatje
> Als er geen tegemoetkoming in de kosten komt, zorgt dit voor 

hoge kosten om mijn huis duurzamer te maken.
> De kosten zijn enorm en zijn niet voor iedereen te dragen.
> Gaat mij straks geld kosten, terwijl ik bijna geen uitstoot heb. Pak 

alle grote bedrijven eerst maar aan en val daarna de burger lastig. 

Ook bestaan er twijfels over de effectiviteit
> Het heeft geen enkel effect. Doe eerst maar de industrie.
> Grote industrieën, overheidsgebouwen zijn eerst aan de beurt.



HUISEIGENAREN DIE NEGATIEF STAAN TEGENOVER HET AFDWINGEN VAN AARDGASVRIJE WONINGEN, HOUDEN
NIET VAN VERPLICHTINGEN, MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE KOSTEN EN GESCHIKTHEID VAN HUN WONING OF
VINDEN AARDGAS DUURZAAM

Sommige huiseigenaren zijn zelf al van het aardgas af
> Heb zelf geen aardgas, alles elektrisch.
> Ik heb nu al geen aardgas meer in mijn huis.

Een betere toekomst voor het milieu en volgende generaties
> Het is goed voor de natuur en daarnaast goed voor het behoudt 

van de aarde voor mijn kinderen.
> Ik vind het belangrijk voor de toekomst.

Verplichten is de enige optie
> Het is nodig dat iedere burger meebetaalt aan de transitie. 

Iedereen heeft hier belang bij; voor zichzelf of voor toekomstige 
generaties. Als dit niet vrijwillig gebeurd heeft de overheid het 
recht om dit te eisen vanwege de urgentie.

> Ik wil er zelf al vanaf, goed dat de kleine groep die weigert uit 
eigenwijsheid uiteindelijk gedwongen wordt, klimaatverandering 
is een niet te ontwijken probleem.

> We zullen met zijn allen de klimaatdoelen moeten halen. Wat 
nodig is nodig.

> Zonder dwang gaat het vast niet lukken.
> Ergens moet een grens getrokken worden, anders gebeurt er 

nooit wat.

18

V
ER

D
U

U
R

Z
A

M
EN

21% staat positief tegenover de verplichting vanuit de gemeente om van 
aardgas af te gaan

50% staat negatief tegenover de verplichting vanuit de gemeente om van aardgas af 
te gaan

Verplichten roept weerstand op:
> Ik wil zelf bepalen wat er met mijn koophuis gebeurt.
> Ik vind het niet de taak van mijn gemeente om mij te dwingen van 

het gas af te gaan. Deze keuze zal zelf gemaakt moeten worden.

Er zijn zorgen over de kosten en de mogelijkheden 
> De bijkomende kosten moeten worden gedragen door de burgers. 

Lang niet iedereen heeft daar de middelen voor.
> Ik heb niet de middelen om mijn huis om te zetten naar een 

andere verwarmingsbron.
> Er worden geen opties geboden voor oudere woningen, waar veel 

kosten in zitten om het te veranderen dat het mogelijk is.

Er is twijfel over de zin van het afsluiten van het aardgas, (deels) 
omdat dat in de rest van de EU niet gebeurt
> Van gas af is onzin en kapitaalvernietiging; infrastructuur 

handhaven en daarbij overgang naar mengsel groen gas en 
waterstof.

> Gas = milieu vriendelijke brandstof. Andere verwarming is erg 
duur en nog niet uitontwikkeld. Gas is een van de minst 
vervuilende.

> Aardgas is een relatieve 'schone' energie. Vreemd dat de EU dit 
wel beaamt en landen als Duitsland en Spanje wel meer 
investeren in aardgas.



DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET VERDUURZAMEN VAN DE WONING WORDT MET NAME GELEGD BIJ DE
OVERHEID

55%
25%

20%

Verdeling van de verantwoordelijkheid voor verduurzaming
Basis: huiseigenaren (n=654)

Overheid Huiseigenaren Commerciele partijen

> Huiseigenaren met een bovenmodaal inkomen leggen de verantwoordelijkheid iets vaker bij huiseigenaren zelf (29%) en iets minder bij de overheid (51%). 
Huiseigenaren met een lager inkomen rekenen meer op de overheid voor het verduurzamen van hun woning (58%).
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MEER DAN DE HELFT VAN DE HUISEIGENAREN IS NIET VAN PLAN OVER TE
STAPPEN NAAR EEN HYBRIDE WARMTEPOMP. KOSTENBESPARENDE
MAATREGELEN KUNNEN SOMMIGEN OVER DE STREEP TREKKEN
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EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE HUISEIGENAREN IS NIET VAN PLAN OM OVER TE STAPPEN NAAR EEN HYBRIDE
WARMTEPOMP OF HEEFT HIER GEEN GESCHIKTE WONING VOOR. SLECHTS 1 OP DE 10 HUISEIGENAREN IS DIT
WEL VAN PLAN

> Jonge huiseigenaren (25-34 jaar) zijn vaker 
van plan om een hybride warmtepomp aan te 
schaffen (18%) dan oudere huiseigenaren 
(45+, 7%).

> Huiseigenaren met een vrijstaand huis (13%) 
hebben vaker plannen om een hybride 
warmtepomp te nemen dan mensen die in een 
rijtjeshuis wonen (6%). 
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5%
10%

52%

22%

11%

Wat is op jouw huis momenteel van toepassing?
Basis: alle huiseigenaren (n=654)

Heeft al hybride warmtepomp (of
alternatief)

Van plan om binnen 2 jaar hybride
warmtepomp (of alternatief) te nemen

Niet van plan om binnen 2 jaar hybride
warmtepomp (of alternatief) te nemen

Woning is niet geschikt voor een hybride
warmtepomp

Weet niet

> In de vragenlijst hebben respondenten uitleg gekregen over de verplichte hybride warmtepomp. Deze uitleg is opgenomen in de bijlage, zie slide 42. 



HET MERENDEEL STAAT (ZEER) NEGATIEF TEGENOVER HET VERPLICHT INSTALLEREN VAN EEN HYBRIDE
WARMTEPOMP. MEN MAAKT ZICH, NAAST EEN ALGEHELE WEERSTAND TEGENOVER VERPLICHTEN, ZORGEN OVER
DE KOSTEN, DE RUIMTE EN DE GELUIDSOVERLAST

1% 1%
13% 12%

29% 30%

31% 32%

22% 22%

4% 3%

Alle huiseigenaren (n=654) Huiseigenaren met de
mogelijkheid om een hybride
warmtepomp te installeren

(n=475)

Hoe sta je er tegenover als je verplicht wordt om (minimaal) een 
hybride warmtepomp te installeren wanneer je cv-ketel aan 

vervanging toe is?

Weet ik niet

Zeer negatief

Negatief

Niet positief, niet
negatief
Positief

Zeer positief

> Huiseigenaren jonger dan 45 jaar (18%), met een hogere opleiding (19%) en een vrijstaand huis (23%) staan het meest positief tegenover een 
verplichte hybride warmtepomp. 

> Huiseigenaren met een tussenwoning / rijtjeshuis (60%) en lagere inkomensgroepen (57%) zijn het meest negatief. 
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“De hoge kosten en ik zie op tegen een verbouwing”

“De ruimte die zo’n apparaat inneemt en hij schijnt ook nog veel geluid te maken” 

“Ik wil niet verplicht worden tot iets”

“Een warmtepomp is duur, maakt veel geluid en neemt veel plaats in. Bovendien
zijn ze nu nog niet van goede kwaliteit en goed uitontwikkeld. Als je huis toch al 
goed geïsoleerd is, dan levert dat voldoende gasbesparing op met een goede HR 
ketel. De voordelen van een warmtepomp wegen dan niet op tegen de nadelen, 

een verplichting zou daarom immoreel zijn.”

“Het is beter voor het milieu en je kan het beter meteen doen dan 
achteraf nog aanpassingen moeten maken”

“Het is noodzakelijk” 

“Mensen hebben een zetje nodig”



VOORAL SUBSIDIEREGELINGEN EN EEN KORTERE TERUGVERDIENTIJD MAKEN HET VERPLICHT INSTALLEREN VAN
DE HYBRIDE WARMTEPOMP ACCEPTABEL. VOOR EEN KWART MAAKT GEEN ENKELE REGELING DEZE VERPLICHTE
MAATREGEL ACCEPTABEL

> Het verlagen van het BTW tarief is vooral 
interessant voor 35-44 jarigen (40%). Ouderen 
(65+) geven het vaakst aan (33%) dat geen 
enkele regeling de verplichte hybride 
warmtepomp acceptabeler kan maken, net als 
huiseigenaren met een laag inkomen (41%).
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35%

30%

29%

28%

16%

7%

26%

50% subsidie voor combinatie met isolatiemaatregelen

Terugverdientijd van 7 jaar

Garantie dat de komende 15 jaar niet opnieuw
overgestapt hoeft te worden

BTW-tarief installatiekosten naar 9%

Gratis energieadvies

Een andere regeling, namelijk

Geen enkele

Welke regelingen maken voor jou het verplicht installeren van een hybride warmtepomp 
acceptabel/aantrekkelijker?

Basis: huiseigenaren die geen hybride warmtepomp (of een ander duurzaam alternatief) hebben, 
maar wel de mogelijkheid hebben om er een te installeren (n=475)

“Als ik 100% vergoeding krijg voor de aanschafprijs”
“Als de kosten van aanschaf en plaatsing gecompenseerd 
worden tot het bedrag dat ik normaal gesproken kwijt 
zou zijn bij aanschaf en plaatsing van een CV-ketel.”



HUISEIGENAREN DIE AL VAN PLAN ZIJ EEN HYBRIDE WARMTEPOMP AAN TE SCHAFFEN, VINDEN ALLE CONDITIES
IETS ACCEPTABELER
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Huiseigenaren met
aanschafplannen hybride 

warmtepomp

Huiseigenaren zonder
aanschafplannen hybride 

warmtepomp

Conditie n=63 n=342

50% subsidie voor combinatie met isolatiemaatregelen 44% 35%

Terugverdientijd van 7 jaar 33% 30%

Garantie dat de komende 15 jaar niet opnieuw overgestapt hoeft te worden 32% 31%

BTW-tarief installatiekosten naar 9% 40% 28%

Gratis energieadvies 24% 15%

Een andere regeling, namelijk 0% 9%

Geen enkele 5% 28%



VERHOGING VAN DE SUBSIDIE NAAR 50% (INCLUSIEF ISOLATIEMAATREGELEN) IS DE MEEST GEKOZEN ÉN
BELANGRIJKSTE VOORWAARDE OM DE VERPLICHTE HYBRIDE WARMTEPOMP ACCEPTABELER TE MAKEN

4%

5%

7%

11%

23%

4%

10%

8%

10%

8%

2%

9%

8%

5%

3%

6%

5%

6%

4%

1%

84%

72%

71%

70%

65%

Gratis energieadvies

BTW-tarief installatiekosten naar 9%

Garantie dat de komende 15 jaar niet opnieuw overgestapt hoeft te worden

Terugverdientijd van 7 jaar

50% subsidie voor combinatie met isolatiemaatregelen

Welke regelingen maken voor jou het verplicht installeren van een hybride warmtepomp acceptabel/aantrekkelijker? (ranking)
Huiseigenaren die geen warmtepomp hebben, maar wel de mogelijkheid hebben om er een te installeren 

(n=475)

1 (maakt de regeling het meest acceptabel/ aantrekkelijk) 2 3 4 of hoger Niet geselecteerd bij vorige vraag

> Leeswijzer
Huiseigenaren zijn gevraagd om alle regelingen die de verplichte hybride warmtepomp voor hen aantrekkelijker / acceptabeler maken, op volgorde te zetten. 
De regelingen die de grootste rol spelen, komen bovenaan op plaats 1, de regelingen die daarna komen, komen op plaats 2 en zo verder. De regelingen die 
niet geselecteerd zijn, krijgen het label ‘niet geselecteerd’ in de grafiek.
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HOEWEL BIJ TWEE DERDE VAN DE HUISEIGENAREN ISOLATIEMAATREGELEN
NODIG ZIJN, STAAT SLECHTS EEN KWART HIER POSITIEF TEGENOVER. OOK HIER

KUNNEN PRIJSREGELINGEN DE VERPLICHTING ACCEPTABELER MAKEN
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EEN OP DE 5 HUISEIGENAREN IS VAN PLAN DE WONING DE KOMENDE 2 JAAR TE GAAN ISOLEREN, BIJNA DE
HELFT VAN DE HUISEIGENAREN HEEFT GEEN ISOLATIEPLANNEN
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23%

19%
46%

6%
7%

Wat is op jouw huis momenteel van toepassing?
Basis: alle huiseigenaren (n=654)

Woning is al zeer goed geïsoleerd, geen
verbeteringen mogelijk

Van plan om binnen 2 jaar te gaan
isoleren

Niet van plan binnen 2 jaar te gaan
isoleren

Woning is niet geschikt voor
isolatiemaatregelen

Weet niet

> Jonge huiseigenaren (onder de 45 jaar) zijn 
vaker van plan om hun woning te gaan 
isoleren (26%). Oudere huiseigenaren (55+) 
voldoen vaker al aan de hoogste 
isolatiemogelijkheden (28%).

> 17% van de huiseigenaren met energielabel F-
G geeft aan dat de woning niet beter 
geïsoleerd kan worden.

> Meer dan de helft (55%) van de rijtjeshuis/ 
tussenwoning bezitters, is niet van plan om te 
gaan isoleren. 

> In de vragenlijst hebben respondenten uitleg gekregen over de verplichte isolatiestandaard. Deze uitleg is opgenomen in de bijlage, zie slide 43.  



IETS MINDER DAN EEN KWART VAN DE HUISEIGENAREN DIE NOG KUNNEN ISOLEREN, STAAT POSITIEF
TEGENOVER HET VERPLICHT VOLDOEN AAN DE ISOLATIESTANDAARD, TEGENOVER 40% DIE NEGATIEF IS. 
BEZWAREN ZIJN, NAAST HET VERPLICHTEN, MET NAME GERELATEERD AAN KOSTEN

> Jongere huiseigenaren (<45 jaar) staan positiever (30%) tegenover verplicht 
isoleren dan huiseigenaren in de leeftijd 54-65 (16%). Hetzelfde geldt voor 
huiseigenaren met een bovenmodaal inkomen (33%), een hoger energielabel 
(28%) en appartement /flatbewoners (35%).
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3% 3%

21% 19%

33% 33%

24% 27%

15% 16%
4% 4%

Huiseigenaren (n=654) Huiseigenaren die hun huis
nog beter zouden kunnen

isoleren (n=466)

Hoe sta je er tegenover als je verplicht wordt om aan de 
isolatiestandaard te voldoen? 

Weet ik niet

Zeer negatief

Negatief

Niet positief, niet
negatief
Positief

Zeer positief

“Alle beetjes helpen en het is goed voor je eigen 
portemonnee en voor het milieu”

“Anders komen we er niet”

“Vrijwilligheid werkt vaak niet” 

“Mensen worden zo op kosten gejaagd door de 
overheid.”

“Elke verplichting is irritant. Maar het is voornamelijk door de kosten. Als ik
dit had geweten toen ik de woning kocht, had ik misschien andere keuzes

gemaakt. Nu word je gedwongen kosten te maken.”

“Ik wil dit graag op mijn eigen tempo doen, niet verplicht worden.”

“Ik heb hier het geld niet voor en ik geloof niet dat het 
zin heeft”



HET VERHOGEN EN VERGEMAKKELIJKEN VAN DE SUBSIDIE VOOR ISOLATIE (OOK BIJ 1 MAATREGEL) EN HET
ONTVANGEN VAN EEN VOUCHER MAKEN HET VERPLICHT ISOLEREN ACCEPTABELER

41%

40%

38%

30%

30%

27%

24%

22%

4%

13%

Tijdelijke verhoging van de subsidie naar 40%

Voucher van €2.000,- voor isolatiemaatregelen (binnen 2 jaar)

Subsidie bij slechts 1 maatregel in plaats van 2

Terugverdientijd naar 7 jaar

Garantie dat er geen nieuwe isolatiestandaard komt in de toekomst

Gratis energielabel

Gratis isolatieadvies aan huis

Pas isoleren bij verbouwing/ aankoop

Een andere regeling, namelijk…

Geen van deze

Welke regelingen maken voor jou het verplicht isoleren acceptabel/aantrekkelijker?
Basis: Huiseigenaren die hun huis nog beter zouden kunnen isoleren 

(n=466)
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“Als er een subsidieregeling komt voor de bijkomende 
kosten die los staan van het direct isoleren.” 

Wanneer de gemeente volledig zorg draagt voor de 
isolatie van mijn huis."

> De terugverdientijd is voor 65 plussers 
(17%) en voor jongeren onder de 35 
jaar (22%) aanzienlijk minder 
interessant dan voor middelbare 
huiseigenaren (35-54 jaar oud) (36%).

> Huiseigenaren onder de 35 jaar (17%) 
vinden het ook minder belangrijk dat er 
geen nieuwe isolatiestandaard komt in 
de toekomst dan huiseigenaren van 
45-64 jaar (38%). 

> Hogere inkomens kiezen vaker voor 
subsidiemaatregelen en een langere 
terugverdientijd dan lagere inkomens. 

> Huiseigenaren met een lager inkomen 
geven het vaakst aan dat geen van de
maatregelen de verplichting 
acceptabeler maakt (16%)



DE MEESTE CONDITIES ZIJN VOOR ZOWEL HUISEIGENAREN MET, ALS HUISEIGENAREN ZONDER ISOLATIEPLANNEN
EVEN ACCEPTABEL. EEN TERUGVERDIENTIJD VAN 7 JAAR MAAKT DE VERPLICHTING VOORAL ACCEPTABEL VOOR
HUISEIGENAREN DIE AL ISOLATIEPLANNEN HEBBEN
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Huiseigenaren met isolatieplannen Huiseigenaren zonder
isolatieplannen

n=122 n=301
Tijdelijke verhoging van de subsidie naar 40% 45% 40%
Voucher van €2.000,- voor isolatiemaatregelen (binnen 2 jaar) 47% 38%
Subsidie bij slechts 1 maatregel in plaats van 2 41% 38%
Terugverdientijd naar 7 jaar 38% 29%

Garantie dat er geen nieuwe isolatiestandaard komt 32% 29%

Gratis energielabel 30% 27%
Gratis isolatieadvies aan huis 31% 21%
Pas isoleren bij verbouwing/ aankoop 21% 22%
Een andere regeling, namelijk 0% 6%
Geen van deze 5% 16%



DE VOUCHER VAN 2.000 EURO IS HET VAAKST GEKOZEN ALS DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE OM VERPLICHT
ISOLEREN TE ACCEPTABEL TE MAKEN

9%

6%

4%

9%

8%

12%

21%

15%

4%

4%

5%

7%

4%

9%

12%

15%

4%

3%

5%

6%

8%

9%

5%

5%

5%

11%

13%

8%

10%

7%

3%

6%

78%

76%

73%

70%

70%

62%

60%

59%

Pas isoleren bij verbouwing/ aankoop

Gratis isolatieadvies aan huis

Gratis energielabel

Garantie dat er geen nieuwe isolatiestandaard komt

Terugverdientijd naar 7 jaar

Subsidie bij slechts 1 maatregel in plaats van 2

Voucher van €2.000,- voor isolatiemaatregelen (binnen 2 jaar)

Tijdelijke verhoging van de subsidie naar 40%

Welke regelingen maken voor jou het verplicht isoleren acceptabel/aantrekkelijker? (ranking)
Huiseigenaren die hun huis nog beter zouden kunnen isoleren

(n=466)

1 (maakt de regeling het meest acceptabel/ aantrekkelijk) 2 3 4 of hoger Niet geselecteerd bij vorige vraag

> Leeswijzer
Huiseigenaren zijn gevraagd om alle regelingen die het verplicht isoleren voor hen aantrekkelijker / acceptabeler maken, op volgorde te zetten. De 
regelingen die de grootste rol spelen, komen bovenaan op plaats 1, de regelingen die daarna komen, komen op plaats 2 en zo verder. De regelingen die niet 
geselecteerd zijn, krijgen het label ‘niet geselecteerd’ in de grafiek.
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EEN REDELIJK DEEL VAN DE HUISEIGENAREN HEEFT AL ZONNEPANELEN OF IS
VAN PLAN ER (MEER) TE NEMEN. KOSTENBESPARENDE MAATREGELEN MAKEN

ZONNEPANELEN ACCEPTABELER
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EEN DERDE VAN DE HUISEIGENAREN HEEFT AL ZONNEPANELEN OP HET DAK LIGGEN. EEN OP DE DRIE
HUISEIGENAREN IS VAN PLAN (MEER) ZONNEPANELEN TE INSTALLEREN EEN EEN DERDE HEEFT HIER GEEN
PLANNEN VOOR DE KOMENDE 2 JAAR
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20%

11%

19%

31%

14%

4%

Wat is op jouw huis momenteel van toepassing?
Basis: alle huiseigenaren (n=654)

Al zon op dak, kan niets meer bij

Al zon op dak, maar er kan nog wat bij

Geen zonnepanelen, wel van plan te
installeren (binnen 2 jaar)
Geen zonnepanelen, niet van plan te
installeren (binnen 2 jaar)
Zon op dak niet mogelijk

Weet ik niet

> Jonge huiseigenaren (onder de 35 jaar) zijn 
vaker van plan om zonnepanelen te gaan 
aanschaffen (38%). Een kwart van de oudere 
huiseigenaren (55+) heeft hun dak al vol 
liggen (25%).

> Huiseigenaren met een hoger inkomen (24%) 
zijn vaker van plan zonnepanelen te nemen 
dan huiseigenaren met een laag inkomen 
(16%).

> 41% van de rijtjeshuis/ tussenwoning 
bezitters, is niet van plan om zonnepanelen 
aan te schaffen. 

> 43% van de huiseigenaren met een laag 
energielabel is niet van plan zonnepanelen aan 
te schaffen. 

> In de vragenlijst hebben respondenten uitleg gekregen over verplichte zonnepanelen. Deze uitleg is opgenomen in de bijlage, zie slide 44. 



EEN KWART VAN DE HUISEIGENAREN DIE NOG ZONNEPANELEN KAN NEMEN, STAAT POSITIEF TEGENOVER
VERPLICHTE ZONNEPANELEN, 4 OP DE 10 ZIJN NEGATIEF. NEGATIEVE HUISEIGENAREN MAKEN ZICH ZORGEN
OVER DE BETAALBAARHEID, HET RENDEMENT EN DE TERUGVERDIENTIJD

> Hogere inkomensgroepen (33%) staan positiever tegenover het verplicht 
plaatsen van zonnepanelen dan lagere inkomensgroepen (22%).
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5% 4%

21% 19%

29% 29%

26% 28%

15% 17%
3% 3%

Alle huiseigenaren (n=654) Huiseigenaren die zonnepanelen
op hun dak zouden kunnen

plaatsen (n=432)

Hoe sta je er tegenover als je verplicht wordt om zonnepanelen te 
installeren?

Weet ik niet

Zeer negatief

Negatief

Niet positief, niet
negatief
Positief

Zeer positief

“Hoge investering, te lange terugverdientijd.”

“Ik wil zelf die keuze kunnen maken. Alles wat verplicht wordt is 
verkeerd!”

“Ik ben te oud, ik verdien het niet meer terug.”

“Verplicht zou betekenen dat er veel zonnepanelen bijkomen en dat
zou het elektriciteitsnetwerk niet aankunnen. Bovendien moet de 

salderingsregeling niet afgebouwd worden.”

“Op veel huizen kunnen niet rendabel zonnepanelen geplaatst worden.”

“Je bent dan eigenlijk zelf voorzien van stroom.”

“Scheelt een hoop kosten en is niet storend.” 

“Zo komen we samen tot een betere energietransitie.”



EEN HOGERE SUBSIDIE MAAKT VERPLICHT ZON OP DAK ACCEPTABELER VOOR VEEL HUISEIGENAREN, NET ALS
HET IN STAND HOUDEN VAN DE HUIDIGE SALDERINGSREGELING

48%

36%

32%

31%

28%

19%

13%

11%

9%

9%

4%

15%

Minimaal 50% subsidie voor zonnepanelen en thuisaccu

Salderingsregeling blijft volledig van kracht

Terugverdientijd 7 jaar (aanschaf en thuisaccu)

0% BTW voor aanschaf

Gemeente ontzorgt mij volledig (door inkoop, installatie en voorschot)

BTW voor installatie naar 9%

Installeren bij aankoop of verhuizing

Gratis advies aan huis

Installeren bij afsluiten van het aardgas

Lage rente lenen

Een andere regeling, namelijk…

Geen van deze

Welke voorwaarden maken voor jou het verplicht installeren van zonnepanelen 
acceptabel/aantrekkelijker?

Basis: Huiseigenaren die zonnepanelen op hun dak zouden kunnen plaatsen
(n=432)
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”Als het volledig betaald wordt door de overheid.” 
“Wanneer het verplicht gesteld wordt dat 

zonnepanelen een keurmerk hebben en de 
installateurs geaccrediteerd dienen te zijn door 

een onafhankelijke organisatie.”
“Dat de voorwaarden om zonnepanelen te plaatsen 

dermate goed zijn zoals schaduwvrije daken.”

> Huiseigenaren met een hoger inkomen 
vinden 0% BTW op de aanschaf van 
zonnepanelen aantrekkelijker (40%) dan 
huiseigenaren met een lager inkomen 
(21%). 

> Hetzelfde geldt voor het behoud van de 
salderingsregeling: voor 46% van de 
huiseigenaren met een hoger inkomen 
maakt dit het verplicht installeren van 
zonnepanelen aantrekkelijker, tegenover 
slechts 22% van de huiseigenaren met 
een laag inkomen. 

> 21% van de 65 plussers en 21% van de 
huiseigenaren met een lager inkomen 
geeft aan dat geen van de maatregelen 
de verplichting acceptabeler maakt.



VOOR HUISEIGENAREN DIE NOG NIET VAN PLAN ZIJN ZONNEPANELEN TE NEMEN, IS VOLLEDIGE ONTZORGING
DOOR DE GEMEENTE EEN BELANGRIJKE VOORWAARDE
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Uitbreiders
(heeft al zon op dak, 
maar kan uitbreiden)

Nieuwkomers 
(van plan om 

zonnepanelen te 
nemen)

Passieven
(niet van plan om 
zonnepanelen te 

nemen)
n=75 n=125 n=204

Minimaal 50% subsidie voor zonnepanelen en thuisaccu 45% 57% 46%
Salderingsregeling blijft volledig van kracht 49% 45% 28%
Terugverdientijd 7 jaar (aanschaf en thuisaccu) 48% 36% 26%
0% BTW voor aanschaf 35% 42% 25%

Gemeente ontzorgt mij volledig (door inkoop, installatie en voorschot) 17% 26% 32%

BTW voor installatie naar 9% 21% 26% 15%
Installeren bij aankoop of verhuizing 7% 14% 16%

Gratis advies aan huis 7% 15% 9%
Installeren bij afsluiten van het aardgas 7% 8% 9%
Lage rente lenen 9% 12% 6%
Een andere regeling, namelijk… 3% 2% 6%
Geen van deze 4% 4% 23%



ALHOEWEL EEN HOGE SUBSIDIE VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE HUISEIGENAREN DE MEEST AANTREKKELIJKE CONDITIE
IS OM ZONNEPANELEN TE NEMEN, LIJKT ONTZORGING DOOR DE GEMEENTE OOK EEN BELANGRIJKE VOORWAARDE

2%

4%

1%

4%

2%

16%

4%

9%

14%

25%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

11%

8%

10%

11%

1%

2%

2%

3%

5%

2%

9%

9%

6%

7%

4%

2%

6%

4%

7%

4%

7%

6%

6%

4%

91%

91%

89%

87%

81%

72%

69%

68%

64%

52%

Lening voor aanschaf tegen lage rente

Installeren bij afsluiten van het aardgas

Gratis advies aan huis

Installeren bij aankoop of verhuizing

BTW voor installatie naar 9%

Gemeente ontzorgt mij volledig (door inkoop, installatie en voorschot)

0% BTW voor aanschaf

Terugverdientijd 7 jaar (aanschaf en thuisaccu)

Salderingsregeling blijft volledig van kracht

Minimaal 50% subsidie voor zonnepanelen en thuisaccu

Welke regelingen maken voor jou het verplicht installeren van zonnepanelen acceptabel/aantrekkelijker? (ranking)
Huiseigenaren die zonnepanelen op hun dak zouden kunnen plaatsen

(n=432)

1 (meest belangrijk) 2 3 4 t/m 10 Niet geselecteerd bij vorige vraag

> Leeswijzer
Huiseigenaren zijn gevraagd om alle regelingen die het verplicht installeren van zonnepanelen voor hen aantrekkelijker / acceptabeler maken, op volgorde te 
zetten. De regelingen die de grootste rol spelen, komen bovenaan op plaats 1, de regelingen die daarna komen, komen op plaats 2 en zo verder. De 
regelingen die niet geselecteerd zijn, krijgen het label ‘niet geselecteerd’ in de grafiek.

40

Z
O

N
 O

P 
D

A
K



41

BI
JL

A
G

EN



VERPLICHTING: DE HYBRIDE WARMTEPOMP
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Verplichting: Hybride Warmtepomp

Deze verplichting stelt een eis aan de verwarming in je huis. Wanneer je CV-ketel aan vervanging toe 
is, mag je deze niet vervangen door een nieuwe CV-ketel. Je mag deze dan alleen vervangen door een 
CV-ketel in combinatie met een hybride warmtepomp of door een nog duurzamer alternatief, zoals 
een volledige warmtepomp of het warmtenet.

Door een hybride warmtepomp gaat je aardgas verbruik omlaag. Het grootste deel van het jaar kan de 
hybride warmtepomp je woning zonder gebruik van aardgas verwarmen. Alleen in de winter zal er 
mogelijk bijgestookt moeten worden met de CV-ketel. Voor een hybride warmtepomp is het 
belangrijk dat eerst je huis goed geïsoleerd is.

> Kosten: de kosten voor een hybride warmtepomp in combinatie met een CV-ketel zijn op dit 
moment rond de €5.500,- (plus installatiekosten, als je het niet zelf installeert).

> Subsidie: de huidige subsidie die je hiervoor kunt aanvragen, is ongeveer €1.600,-.
> Voorwaarden: Je huis is geschikt voor een hybride warmtepomp in combinatie met een CV-ketel als 

je huis goed is geïsoleerd. Als dat niet het geval is, moet je je huis eerst beter isoleren. Daarnaast 
moet je in je huis genoeg plaats hebben voor de CV-ketel en de kast voor de hybride warmtepomp. 
Ook moet er op het dak of aan de gevel ruimte zijn voor de kast waar de hybride warmtepomp in 
zit.

> Terugverdientijd: Momenteel verdien je de kosten voor een hybride warmtepomp terug binnen 
ongeveer 10 jaar. Dit wordt in de toekomst sneller, omdat de belasting op aardgas zal toenemen.



VERPLICHTING: ISOLATIESTANDAARD
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Verplichting: Isolatiestandaard 

Het energielabel van je huis, laat zien hoe energiezuinig je woning is. Het energielabel loopt van A 
(meest duurzaam) tot en met G (minst duurzaam).
Sinds augustus 2021 heeft de overheid de isolatiestandaard toegevoegd aan je energielabel. De 
isolatiestandaard geeft aan of je huis voldoende geïsoleerd is om het zonder aardgas te verwarmen. 
Als dit niet zo is, vertelt de isolatiestandaard je wat je nog moet doen zodat je je huis zonder aardgas 
kan verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan dakisolatie, isolerend glas, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. 
In de isolatiestandaard staat dat huizen die voor 1945 zijn gebouwd ten minste energielabel D nodig 
hebben om zonder aardgas te kunnen verwarmen. Huizen die na 1945 zijn gebouwd hebben ten 
minste energielabel B nodig om zonder aardgas te kunnen verwarmen. 

Op dit moment is de isolatiestandaard nog niet verplicht, maar dit is in de toekomst mogelijk wel zo. 
Als je huis dan geen energielabel D (voor woningen die voor 1945 zijn gebouwd) of energielabel B 
(voor woningen die na 1945 zijn gebouwd) heeft, dan moet je verplicht isoleren.  

> Kosten: De kosten zijn per woning zeer verschillend en worden bepaald door het bouwjaar, de 
grootte en het type van de woning en de huidige mate van isolatie.

> Subsidie: De huidige subsidie die je voor isolatie kunt aanvragen is ongeveer 20% van de kosten. 
Let op: je krijgt alleen subsidie als je twee (of meer) isolatiemaatregelen uitvoert of een 
isolatiemaatregel in combinatie met een hybride warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het 
warmtenet uitvoert.

> Financiering: Als je het isoleren van je huis niet kunt betalen uit je spaargeld of uit je hypotheek, is 
er het warmtefonds. Daar kun je onder gunstige voorwaarden geld lenen voor het isoleren van je 
huis.
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Verplichting: Zon op Dak

Een ander belangrijk klimaatdoel dat gesteld wordt, is dat de gebruikte energie voor 49% duurzaam 
opgewekt is in 2030. Zonne- en windenergie zijn manieren om energie duurzaam op te wekken. In de 
toekomst worden huiseigenaren misschien verplicht zonnepanelen te plaatsen op hun dak voor eigen 
gebruik. 

> Kosten: Plaatsing van 10 panelen kost ongeveer €4.200 (incl. BTW-teruggave en installatie)
> Terugverdientijd: ongeveer 7 jaar 
> Stroom overschot: Soms wekken zonnepanelen meer stroom op dan je op dat moment nodig hebt. 

Om deze stroom niet te laten ‘verdwijnen’, zijn er twee mogelijkheden:
> Saldering - Het teveel aan stroom die je opwekt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Hiervoor 

krijg je geld terug. Deze regeling wordt mogelijk vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd van 100% in 
2021 dat je terugkrijgt (‘salderen’), naar 0% in 2031 en later. De terugverdientijd wordt hierdoor 
steeds langer.

> Thuisopslag: Het overschot van opgewekte energie gaat naar een accu in je huis. Zodra je stroom 
nodig hebt en de zonnepanelen geen energie opwekken (bijvoorbeeld ’s avonds), leveren de accu’s 
deze stroom. De kosten voor deze accu’s zijn vrij hoog (tussen de €3.000,- en €9.000,-). De 
terugverdientijd van een thuisaccu is momenteel ongeveer 16 jaar, terwijl de levensduur ongeveer 
15 jaar is. 
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Methode
> Online kwantitatief onderzoek

> 31 vragen

> Invulduur: 12 minuten

Doelgroep & steekproef
> Doelgroep: huiseigenaren van 25 

jaar en ouder die geen 
energielabel A hebben. 

> We zijn gestart met een 
representatieve steekproef 
Nederlanders (representatief naar 
geslacht leeftijd en 
opleidingsniveau). Vanuit deze 
steekproef hebben we de 
doelgroep van het onderzoek 
geselecteerd. 

> Representativiteit bereikt door 
quotering

> Referentiedata: Gouden Standaard 
2020

> Steekproefkader: online 
consumentenpanel Panelclix

Veldwerk
> Vragenlijst ingevuld: 654 

deelnemers (maximale marge is 
3,8% bij 95% betrouwbaarheid)

> Dataverzameling: 17 tot en met 
23 augustus 2021

> Respons: x% 
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Leeftijd

15%

17%

22%

21%

26%

25 t/m 34 jaar

35 t/m 44 jaar

45 t/m 54 jaar

55 t/m  64 jaar

65 jaar en ouder

Opleidingsniveau

40%

40%

20%

Hoog

Middel

Laag

Geslacht

Mannen
52%

Vrouwen
48%
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Respons
> In totaal hebben 654 

huiseigenaren de vragenlijst 
helemaal ingevuld. 

Omschrijving Aantal 

Gestart met vragenlijst 1987

Uitgescreend (geen doelgroep) 784

Uitgescreend (quotum vol) 522

Afgehaakt 21

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 6

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 654



Ruigrok NetPanel / Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam / 020-7820400 / info@ruigroknetpanel.nl / KvK 34135878 / btw 809001469B01 / Bank 659170264

C
O

LO
FO

N

Kris Compiet
kris@ruigroknetpanel.nl

Lieke Vorage
lieke@ruigroknetpanel.nl

48

mailto:info@ruigroknetpanel.nl
mailto:naam@ruigroknetpanel.nl
mailto:naam@ruigroknetpanel.nl

