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De Tweede Kamer wil dat de regering enkelglas in huurwoningen
sneller aanpakt dan nu het geval is. De Kamer stemde in met een
motie van Kamerleden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Henri
Bontenbal van het CDA. “Enkelglas is een warmtelek van jewelste,”
stellen Grinwis en Bontenbal, “en leidt tot onnodig hoge energie-
rekeningen en energieverspilling.” 

Enkelglas moet sneller aangepakt

Nieuwsbrief



Enkelglas komt vooral veel voor in huurhuizen
met slechte energielabels (E, F en G) van 
particuliere verhuurders, maar ook in huur-
woningen van woningcorporaties. 
Met de woningcorporaties zijn inmiddels 
afspraken gemaakt om slechte energielabels in
2028 weg te hebben gewerkt. Daar blijft de
particuliere huursector bij achter. En omdat 
enkelglas ook voorkomt bij C en D labels 
woningen is een extra stap nodig. 

Extra maatregelen

De maatregelen die in de motie worden voorgesteld zijn:

• Aftrekken van huurpunten als een woning enkelglas heeft.

Daardoor wordt de maximale huur die een verhuurder kan 

vragen voor een sociale huurwoning lager.

• Verbod op enkelglas in een verhuurde woning in 2029 of

2030. Eerder is afgesproken dat een woning met enkelglas na

2030 niet aan nieuwe huurders verhuurd mag worden. Met dit

voorstel mag een woning dus ook niet meer aan de zittende

huurder verhuurd worden.

De Tweede Kamer heeft (door deze motie aan te nemen) de 

regering opdracht gegeven om deze aanpak te onderzoeken. 

Enkelglas niet van deze tijd

Ook de Woonbond vindt dat enkelglas met spoed uit alle huur-

huizen moet verdwijnen. Ook die met betere energielabels. 

Enkelglas is al lang niet meer van deze tijd. “Al sinds de jaren

’80 van de vorige eeuw wordt bij nieuwbouw en renovatie dub-

belglas of beter toegepast,” schrijft de Woonbond deze week in

de ‘Notitie enkel glas als huurgebrek’ aan alle Kamerleden. 

Woonbond: meer druk op verhuurders

De Woonbond stelt daarom een sterkere maatregel voor die

meer druk legt op verhuurders. De Woonbond wil dat enkelglas

als een gebrek aan de woning wordt gezien. Als een verhuurder

dat gebrek niet wil oplossen, dan kan de huurder naar de Huur-

commissie stappen en vragen om een lagere huur. De Woon-

bond vindt het redelijk als een huurder in zo’n geval minder

huur hoeft te betalen. Dat is dan meteen een prikkel voor 

verhuurders om enkelglas wél aan te pakken.

Hebt u enkelglas in uw woning? Hebt u een torenhoge energie-

rekening of vliegt de warmte door het dichte raam naar buiten?

Doe een melding op:

www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm. 

De Woonbond voert campagne om huurders te helpen energie

te besparen. Voor tips en inspiratie ga je naar:

www.woonbond.nl/haalenergieuitjerekening
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