
Een cursus Crea BEA
Iedereen krijgt of ontving al een voorlopig 

energielabel dat je mag (laten) aanpassen. 

Mensen kunnen door bewijzen op te sturen 

als rekeningen, foto’s, noem maar op, aanto-

nen dat het huis beter is geïsoleerd dan het 

voorlopig energielabel veronderstelt. Wie be-

oordeelt deze documentatie? Mensen die de 

BEA-opleiding hebben gevolgd. Zij leren aan 

de hand van lesmateriaal zoals foto’s (ook 

wazige, komt veel voor) en losse gegevens 

een nieuw energielabel bepalen. 

Omdat te kunnen, moet je werkelijk over 

creatieve gaven beschikken. Ik zou deze 

mensen dan ook Creatief Betaald Energielabel 

Adviseur willen noemen. Waarom? Genoeg 

eigenaren zien het nut van het label (nog) 

niet in en de concurrentie tussen adviseurs 

is heftig. Ik heb inmiddels offertebedragen 

van 5 euro per appartement (bij een geheel 

complex) tot 15 euro voor een woning voorbij 

zien komen. Om dan nog iets te kunnen 

verdienen, moetje heel snel kunnen werken 

en creatief zijn. Welke kwaliteit mag een wo-

ningeigenaar verwachten van iemand die uit 

een combinatie van vage gegevens en voor 

een schraal inkomen een advies uitbrengt? 

Ieder weldenkend mens stelt vraagtekens bij 

het labeladvies. Ik kan bezwaar maken tegen 

het advies. Voor dezelfde prijs! Dat wekt veel 

vertrouwen...

Het label moet eigenaren stimuleren om ener-

giebesparende maatregelen te treffen. Maar 

met een beetje creativiteit en ‘vertrouwen’ 

in de aard van de mens kun je ook creatief 

gegevens aanleveren. De ruimte voor gerom-

mel zie ik al.

Wat kun je als klussenbedrijf met het label? 

Zelf gaan adviseren raad ik af, mede gezien 

de opbrengsten. Maar je kunt wel gebruik 

maken van een advies. Laat een advies uit-

brengen en bied dat aan als onderdeel van je 

opleverrapport. Jij een verkoopargument en 

je klant wellicht blij. Maar wel laten uitbren-

gen, anders ben jij verantwoordelijk.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

De vakman die wil weten of het toegekende voorlopige energielabel werkelijk een 

hausse aan werk op gaat leveren, moet eens bij de diverse nieuwsmedia de reacties 

lezen. De algemene teneur valt op: veel onbegrip en ergernis. Een voorbeeldje. Een huis 

met zonnepanelen krijgt voorlopig label G. Volgens de eigenaar heeft de dienstdoende 

klerk het huis met Google Maps opgenomen. Want de woning met zonnepanelen heeft 

volgens het label alleen pannen, breed kierende deuren en ramen, halfsteensmuren en 

ijskoude vochtige vloeren. Het leest als een strafblad waar je nooit meer vanaf komt, 

aldus de eigenaar. De man waardeert het inschattingsvermogen van de overheid met 

prestatielabel Z. De eigenaar kan zijn label voor een paar tientjes aanpassen, volgens 

minister Blok gaat het om slechts een paar euro.
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Nieuws

De woordvoerder van minister Blok laat in De Te-

legraaf optekenen dat de energielabels bewust 

aan de conservatieve kant ingeschat zijn: ”We 

willen niet dat mensen achterover gaan leunen 

als het gaat om energiebesparing. We willen dat 

ze in dubbelglas investeren of vloerisolatie. Dat 

is ook goed voor de bouw.”

Minister Blok (Wonen) heeft onlangs de Tweede 

Kamer geïnformeerd over de ‘schrijnende’ geval-

len: “Een veelgehoorde klacht is dat het voorlo-

pig energielabel te weinig rekening houdt met 

de energiebesparende investeringen die mensen 

al gedaan hebben in hun woning. Vooral oudere 

woningen (bijvoorbeeld van voor 1950) krijgen 

dan toch het slechtste energielabel G. Het 

is eigen aan het gekozen systeem dat eigen 

investeringen in het energiezuinig maken van de 

woning niet zijn meegenomen in het voorlopig 

energielabel. De oorzaak hiervan is dat dit 

geen openbare informatie is. In de brief aan 

de woningeigenaar is aangegeven dat het mis-

schien mogelijk is dat de woning energiezuiniger 

is dan het voorlopig energielabel aangeeft. In de 

brief wordt geadviseerd om dan via de webtool 

www.energielabelvoorwoningen.nl te ontdek-

ken welk energielabel het huis heeft als alle 

maatregelen zouden worden meegeteld. Hierbij 

hoeft niet meteen een definitief energielabel te 

Commotie om energielabel 
terecht?

worden geregistreerd en geld te worden betaald. 

De webtool is ook prima geschikt om inzicht te 

krijgen in het effect van de verschillende maatre-

gelen op de hoogte van het energielabel.”

Fraudegevoeligheid
De eigenaar kan via de website van het energie-

label zelf gegevens invoeren en bewijsmateriaal 

verzamelen. Maar niemand bezoekt de eigenaar 

om dit te controleren. Minister Blok erkent 

de fraudegevoeligheid van het systeem. 

Volgens Blok is, zolang de woningeigenaar zijn 

woning niet verkoopt of verhuurt, fraude geen 

vraagstuk, want: “Pas bij verkoop of verhuur 

en definitieve registratie van het energielabel is 

het van belang dat de juiste informatie wordt 

verstrekt. Het bewust foutief invullen van deze 

informatie is fraude. De verkoper kan hiervoor 

op de gebruikelijke wijze aansprakelijk worden 

gesteld. Ik verwacht niet dat de koper dit risico 

wil lopen gezien de huidige werkwijze en het 

belang van de verkoper bij verkoop van zijn 

woning.”

De (voorlopige) energielabels worden in februari 

2015 ook zichtbaar op Funda.nl. 

Extra werk dankzij het energielabel? De tijd zal 

het leren.

JaaP Van RIJn

De overheid reserveert 35 miljoen euro voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die 

op de energie willen besparen. Een beheerfonds zal met dit geld garant staan voor 

leningen van VVE’s. De leningrente is lager dan die van banken. De overheid wil VvE’s 

dwingen geld te reserveren voor onderhoud. 

35 miljoen voor stimuleren 
energiebesparing VVe’s


