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33124 
Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen 
Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP 
 
 
MdV, 
 
Een energielabel is geen doel op zich.  
Het feitelijke doel is energiebesparing. 
Dat doel wordt door de SP-fractie van harte onderschreven. 
Energiebesparing is gunstig voor het milieu, gunstig voor de 
betalingsbalans (we worden minder afhankelijk van import) en in veel 
gevallen ook gunstig voor de portemonnee van de bewoner. 
 
Ik zeg meestal, omdat de balans tussen extra investeringslasten en lagere 
energiekosten een optimum heeft, dat afhankelijk van het woningtype, de 
bouwmethode en de ouderdom anders kan uitpakken. 
Maar ik durf wel de weddenschap aan dat ik voor alle woningen uit de 
bestaande voorraad een mix van maatregelen kan bedenken, die de woning 
in labelklasse D brengt en die bij een gemiddeld bewonersgedrag vanaf dag 
1 rendabel is.  
Ook kan je voor alle woningen een mix bedenken , die de woning in 
labelklasse C brengt en die bij een gemiddeld bewonersgedrag over de 
levensduur van de investering rendabel is. 
De gasprijzen stijgen gemiddeld twee keer zo snel als de inflatie, dat wordt 
nog te vaak vergeten. 
Leg je de lat nog hoger dan zal de rentabiliteit niet altijd meer positief 
uitpakken bij de huidige energieprijzen en het bestaande kostenniveau van 
energiebesparende maatregelen. 
 
Lang niet alle bewoners van woningen met een energielabel slechter dan C 
zijn al bezig met energiebesparing in hun woning. Deels ligt dat aan gebrek 
aan kennis over de besparingsmogelijkheden, maar er zijn een boel andere 
belemmeringen: 
- in een huurwoning moet je huisbaas investeren 
- in een eigen woning moet je de noodzakelijke investering gefinancierd 

krijgen; dat lukt niet iedereen zomaar; 



33124, plenaire behandeling, 1eT SP, pag.2/5 

- ook zitten veel eigenaar bewoners niet te wachten op ingewikkeld gedoe 
met aannemers, waarvan je maar moet afwachten of ze leveren wat ze 
beloven. 

- de persoonlijke omstandigheden kunnen zodanig zijn dat je wel wat 
anders aan je hoofd heb dan een verbouwing van je huis. 

En zo zullen er nog veel meer redenen zijn. 
 
De SP-fractie denkt dat er veel meer nodig is dan een energielabel om de 
grootschalige uitrol van energiebesparing van de grond te laten komen: 
- een goed complexgericht aanbod dat de eigen woningbezitter ontzorgt 

en de deelname van de afzonderlijke eigenaren stimuleert via een 
staffelkorting; 

- een hogere organisatiegraad van eigenaarbewoners op complexniveau, 
ook voor de laagbouw; 

- zachte leningsvormen, bv. via SVN, voor de eigenaren die krap bij kas 
zitten; 

- en tenslotte: een extra financiële prikkel via differentiatie van de OZB 
of het eigenwoningforfait, gekoppeld aan het energielabel van de 
woning. 

Onderschrijft de minister deze analyse en zo ja, waarom is er de afgelopen 
jaren zo weinig gedaan op dit vlak? 
 
Daarmee kom ik op de kern van het wetsvoorstel. 
Is het energielabel nuttig als hulpmiddel om energiebesparing te 
stimuleren? 
Volgens de SP-fractie wel, op voorwaarde dat het energielabel voldoende 
voorspellende waarde heeft over de energieverbruik van de woning. 
De kwaliteit moet buiten kijf zijn. 
Ik krijg graag van de minister de bevestiging dat de kwaliteitsborging van 
het labelproces inmiddels in orde is. 
Dat zou ook moeten inhouden dat bewoners waarbij achteraf blijkt dat hun 
label niet deugt een gratis verbeterd exemplaar krijgen op kosten van de 
partij die het label heeft afgegeven. 
Is dat op dit moment al geregeld? 
Zo nee, is de minister bereid om dat te doen? 
Op dit punt overweeg ik een motie. 
 
De Europese richtlijn eist dat er een sanctie gesteld moet worden op het 
ontbreken van een label bij het verkopen van een woning. 
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Wij vinden dat geen handige bepaling in de EPBD richtlijn. 
Allereerst omdat de gemiddelde woonduur in een koopwoning boven de 
tien jaar ligt, het duurt op deze manier erg lang eer alle woningen een 
energielabel hebben. 
Maar misschien nog belangrijker: een sanctie, in normaal Nederlands: een 
straf, is een nogal negatieve prikkel.  
Het zou onze voorkeur hebben als het systeem zodanig is opgezet dat 
iedereen drie dik in de rij staat om een label aan te vragen. 
Dat zou het geval zijn als het label gekoppeld wordt aan de hoogte van de 
OZB of het eigen woningforfait, waarbij je minder betaalt naarmate het 
label beter is.  
 
Bijkomend voordeel is dat niet alleen iedereen een label wil hebben, maar 
dat iedereen een groen label wil hebben, dus gaat investeren of bij zijn 
huisbaas gaat zeuren dat die moet gaan investeren. 
En daar was het uiteindelijk om te doen. 
De operatie kan budgettair neutraal worden doorgevoerd door mensen met 
een groen label minder te laten betalen dan de huidige aanslag en mensen 
met een rood label meer. 
Jaarlijks wordt het gemiddelde aangepast aan de ontwikkeling van de 
woningvoorraad. 
Tot nu toe houdt de minister de boot af over differentiatie van OZB of 
eigenwoningforfait, maar kan zij mij uitleggen wat eigenlijk het verschil is 
tussen dit voorstel van de SP en de grondslag voor motorrijtuigbelasting en 
BPM? 
Daar werkt die differentiatie toch ook prima? 
 
Wij hebben het dus niet zo op de eis zoals die geformuleerd is in de EPBD-
richtlijn.  
Maar we zijn wel verplicht om aan die eis te voldoen.  
Gegeven die eis is de invulling die oud-minister Donner bedacht heeft best 
slim.  
Zo lang de verkopende partij geen energielabel kan overleggen vind er 
geen transport plaats.  
Een erg simpel en waterdicht systeem.  
Ook geen financiële sanctie, omdat het enige dat de eigenaar moet doen is: 
alsnog een label afgeven en daar was hij toch al toe verplicht.  
Wij begrijpen dan ook niet dat de vereniging eigen huis als alternatief pleit 
voor een boete.  



33124, plenaire behandeling, 1eT SP, pag.4/5 

Dan is de eigenaar duurder uit: hij moet alsnog het label betalen plus een 
boete. 
 
Eigen Huis heeft ook voorgesteld om af te stappen van de verplichting om 
een door een onafhankelijke EPA-adviseur opgenomen energielabel over te 
leggen.  
Een fictief label, op grond van de ouderdom van de woning, zou voldoende 
zijn.  
De Stichting Meer Met Minder heeft dat idee nog wat verder uitgewerkt in 
het Energielabel Light. 
Dat Energielabel-Light zou een prima startpositie zijn in combinatie met 
het SP-voorstel om het eigenwoningforfait te differentiëren.  
Iedereen die vindt dat zijn woning een beter label heeft dan het forfaitaire 
label op grond van het bouwjaar zal dan direct naar de EPA-adviseur 
rennen om een echt label aan te vragen.  
Maar zonder deze prikkel –en dat is wat collega’s Van Bochove en De 
Boer in hun amendement voorstellen- vormt het Energielabel-Light geen 
enkele prikkel vormt om energie te besparen. 
Ook dit label zal al snel een paar tientjes aan administratieve lasten 
vormen, terwijl het geen basis kan zijn voor een eerste offerte voor een 
isolatieplan. 
Je kan natuurlijk redeneren: het zijn maar een paar tientjes, maar de SP-
fractie vindt dat toch zonde van het geld. 
 
Voorzitter ik rond af met twee voorstellen die de waarde van het 
energielabel, en daarmee de acceptatiegraad bij de bewoner, kunnen 
verhogen. 
 
Allereerst: maak het goedkoper om het label aan te passen na verbeteringen 
aan de woning. Als ik dubbel glas laat plaatsen op de verdieping of mijn 
begane grond laat isoleren is het een fluitje van een cent om het label aan te 
passen, als ik beschik over de opnamegegevens van het oorspronkelijke 
label. Die moeten dus mijn eigendom zijn. 
Is dat geregeld in dit wetsvoorstel en zo nee, is de minister bereid om dat 
alsnog te regelen? 
 
Vervolgens is het handig dat de deze data centraal, in een standaard format, 
zijn opgeslagen. Als het oorspronkelijke label is afgegeven door bedrijf A 



33124, plenaire behandeling, 1eT SP, pag.5/5 

kan de aanpassing dan ingevoerd worden door bedrijf B. Het zou bv. 
handig kunnen zijn als het isolatiebedrijf zelf de mutaties kan doorgeven.  
Klopt het dat op dit moment niet geregeld is dat alle relevante data centraal 
worden opgeslagen en zo ja, is de minister bereid om dat alsnog te regelen? 
 
Door de combinatie van deze twee maatregelen voorkom je dat labels snel 
verouderen, dan wel dat bewoners een poot wordt uitgedraaid door EPA-
adviseurs die op de data blijven zitten. Ik overweeg op dit punt een motie. 
 


