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AMSTERDAM, 14 SEPTEMBER 2022

HOE DENKEN HUISEIGENAREN 
OVER DE DUURZAAMHEIDS-

VERPLICHTINGEN?
Een kwalitatief onderzoek onder huiseigenaren uitgevoerd door 

Ruigrok NetPanel in opdracht van Vereniging Eigen Huis



Klimaatverandering is een feit. Dat we iets moeten doen is geen keuze, 

maar een gegeven. Vereniging Eigen Huis ziet het als een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om haar leden te ondersteunen bij hun CO2-reductie. 

Tegelijkertijd is de energietransitie één van de grootste maatschappelijke 

uitdagingen die alle huiseigenaren gaat raken. De financiële consequenties 

en betaalbaarheid zijn daarbij nog onvoldoende in beeld. De grote impact 

die deze maatregelen kunnen hebben, vragen bij uitstek om een 

zorgvuldige afweging en besluitvorming aan de voorkant, waar ook burgers 

vroegtijdig bij betrokken moeten worden. De maatregelen uit zowel Europa 

als Den Haag moeten logisch optellen. Het kabinet moet hierin stevig de 

regie nemen, zodat barrières worden weggenomen en verduurzaming voor 

iedereen mogelijk wordt. 

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen kondigde het kabinet 

in mei aan te komen met een verplichting voor het (bij)plaatsen van een 

hybride warmtepomp bij het vervangen van een aardgasgestookte cv-ketel 

vanaf 1 januari 2026. Vereniging Eigen Huis vindt dat de invoering van een 

verplichting alleen mag als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Er 

moet voldoende aanbod zijn zowel van installateurs als van de installaties 

zelf. De kwaliteit van de installaties moet omhoog en warmtepompen 

moeten betaalbaarder worden. Hiervoor moeten garanties komen, zodat 

iedereen in staat is over te stappen naar een duurzame 

verwarmingsinstallatie. 
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De Europese Commissie wil met een voorstel komen om uiterlijk in 2030 de 

gebouwen met het slechtste energielabel (G) te verduurzamen naar 

energielabel F. De vereniging is van mening dat het kabinet mensen niet 

kan verplichten om allerlei verduurzamingsmaatregelen te nemen, wanneer 

er nog veel onduidelijk is. De vereniging pleit voor aantrekkelijke 

financieringsmogelijkheden en subsidieregelingen. Daarnaast moet de 

overheid advies geven en de wet- en regelgeving moet op orde zijn.

Om duidelijk te krijgen hoe de Nederlandse huishoudens denken over deze 

verplichtingen en de acceptatie van de verduurzamingsmaatregelen 

organiseerde Vereniging Eigen Huis - samen het onafhankelijk 

onderzoeksbureau Ruigrok - meerdere rondetafelgesprekken. Naar 

aanleiding van deze gesprekken is dit rapport opgemaakt. Huiseigenaren 

geven in het rapport aan dat ze zich zorgen maken over de lange 

wachttijden die op dit moment gelden bij de warmtepompen en het gebrek 

aan vakmensen. Hierdoor twijfelen ze of een verplichting wel haalbaar is en 

nemen de huiseigenaren een passieve houding aan. Ook zijn ze benieuwd 

naar de lange termijnplannen van de overheid. En vragen de 

woningbezitters zich af hoe de verplichtingen gehandhaafd gaan worden. Er 

is vooral verlangen naar meer helderheid, advies en financiële hulp vanuit 

de overheid. 

Karsten Klein

Directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis 
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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).

> Om deze doelstellingen te halen, heeft de politiek besloten dat huiseigenaren in ieder geval aan twee 

verplichtingen moeten voldoen:

◦ Per 2026 wordt een hybride warmtepomp verplicht bij het vervangen van de cv-ketel;

◦ Mogelijk geldt vanaf 2030 dat de laagste energielabels uitgefaseerd worden, waardoor eigenaren verplicht 

hun huis energiezuiniger moeten maken.

> Door middel van dit onderzoek, wilde Vereniging Eigen Huis inzicht in hoe huiseigenaren tegen deze 

verplichtingen aankijken en op welke manier zij met de verplichtingen worstelen.

Onderzoeksvragen

> Hoe kijken huiseigenaren aan tegen de twee verplichtingen die gaan gelden om woningen te verduurzamen?

◦ Wat betekenen de nieuwe verplichtingen volgens huiseigenaren? 

◦ Wat zijn kansen volgens huiseigenaren aangaande de nieuwe verplichtingen?

◦ Welke barrières zien huiseigenaren om mee te gaan in de nieuwe verplichtingen?

◦ Wat leveren de verplichtingen in de toekomst op volgens huiseigenaren? 

◦ Op welke manier kan de overheid (of andere partijen) een rol spelen om huiseigenaren te ontzorgen in het 

uitvoeren van de nieuwe maatregelen (los van financiële compensatie)? 
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ONDERZOEKSOPZET

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van vier 

groepsdiscussies met in totaal 26 huiseigenaren. 

> Tijdens de groepsdiscussies hebben we gefaseerd informatie over beide verplichtingen voorgelegd aan de 

deelnemers. Dit deden we als volgt:

1. Globale uitleg in circa twee zinnen over wat de verplichting inhoudt. Deze zinnen hebben we 

voorgelezen.

2. Uitlegvideo’s van Vereniging Eigen Huis laten zien met wat uitgebreidere informatie over de 

verplichtingen. 

3. Tot slot hebben we, indien nodig voor de discussie, enkele specificaties en/of uitzonderingen per 

verplichting toegelicht.

Kwalitatief onderzoek

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. De waarde van 

kwalitatief onderzoek zit in de breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling ervan. 

De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de hele doelgroep.

6

V
O

O
R

A
F

Verplichting 1: (Hybride) warmtepomp

> Tekst: In mei dit jaar heeft het kabinet de 

verplichting aangekondigd voor het (bij)plaatsen van 

een (hybride) waterpomp bij het vervangen van een 

Cv-ketel (vanaf 2026).

> Video: https://youtu.be/5FERIdqUWa8

Verplichting 2: Energielabelsprong

> Tekst: De Europese Commissie bereidt plannen voor 

om woningen met de laagste energielabels te 

verplichten om uiterlijk in 2030 te verduurzamen 

naar een hoger energielabel. Hoe dit precies wordt 

ingevuld in Nederland, wordt nu onderzocht door de 

minister. 

> Video: https://youtu.be/dJohNgMKO48

https://youtu.be/5FERIdqUWa8
https://youtu.be/dJohNgMKO48


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 het 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

OVER EEN PIRAMIDAAL RAPPORT

Opbouw rapport

> We starten met de referentiekader. Deze context is 

goed om te weten voordat je begint met het lezen 

van het rapport.

> Vervolgens staat op pagina 11 met een overzicht 

van de hoofdconclusie, deelconclusies en 

belangrijkste resultaten van dit onderzoek: de 

‘piramide’.

> Na dit overzicht presenteren wij onze visie en 

aanbevelingen. 

> Vervolgens bespreken we elk van de 

deelconclusies aan de hand van de resultaten uit 

de interviews. 

> In de bijlagen is de onderzoeksverantwoording 

opgenomen. 

Leeswijzer

> De deelnemers noemen wij in dit rapport 

‘huiseigenaren’. Indien hier sprake van is, maken 

we onderscheid tussen huiseigenaren met en 

zonder een Vereniging van Eigenaren (VVE).

> Quotes van deelnemers zijn cursief weergegeven. 
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CONTEXT: INZICHTEN OVER DUURZAAMHEIDSVERPLICHTINGEN IN HET ALGEMEEN

De volgende punten komen uit het onderzoek. Deze punten gaan echter niet specifiek over het verplichten van een (hybride) warmtepomp en labelsprong, 

maar over duurzaamheidsverplichtingen in het algemeen. Ze bieden een referentiekader bij het interpreteren van de conclusies op de volgende pagina. 

Verplichting kan motiveren óf juist irritatie oproepen

> Dat duurzaamheidsmaatregelen verplicht worden, motiveert én demotiveert huiseigenaren om er mee aan de slag te gaan:

◦ Het motiveert sommige huiseigenaren, omdat er consequenties kunnen zijn als ze het niet doen. Daarnaast snappen ze dat er verplichtingen nodig 

zijn om de klimaatdoelen te halen. Als er geen verplichtingen komen, dan gebeurt er niets.

◦ Het demotiveert andere huiseigenaren, omdat een verplichting hen beperkt als vrije burger. Ze vinden niet dat de overheid hen kan opleggen om iets 

te moeten doen aan hun eigen huis.

Huiseigenaren zien verduurzaming als manier om een steentje bij te dragen aan leefbare wereld voor toekomstige generaties

> Over het algemeen begrijpen huiseigenaren dat er een klimaatcrisis gaande is en dat er iets moet gebeuren in Nederland, en dus ook binnen hun 

huishouden, om aan de klimaatdoelen te voldoen. Zeker wanneer huiseigenaren (klein)kinderen hebben, zijn ze gemotiveerd om te verduurzamen en zo 

de wereld voor hen leefbaar achter te laten. 

> Huiseigenaren vinden het dan ook een fijn idee dat ze door middel van het voldoen aan de verplichtingen, hun steentje bijdragen: door te zorgen dat je zo 

min mogelijk energie verbruikt (labelsprong), en wat je verbruikt op de meest duurzame manier te verbruiken (hybride warmtepomp).

VVE-structuur biedt extra uitdagingen bij het voldoen aan verplichtingen

> Uit de groepsdiscussie met huiseigenaren met VVE kwamen over het algemeen dezelfde punten naar voren als bij huiseigenaren zonder VVE. Wel noemden 

huiseigenaren met VVE aanvullende zaken waarmee ze rekening mee moeten, namelijk:

◦ Wie binnen de VVE neemt de verantwoordelijkheid voor het regelen van de verplichtingen?

◦ Hoe krijgen ze iedereen binnen hun VVE mee met het uitvoeren van de verplichtingen?

◦ Hoe gaat het praktisch uitvoeren van de verplichtingen in z’n werk als dat collectief moet gebeuren?

> Huiseigenaren verwachten dat deze zaken zorgen voor gedoe binnen de VVE, waar zij niet altijd op zitten te wachten. 
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Huiseigenaren zien de urgentie om te verduurzamen, maar ervaren nog te veel beren op de weg als het gaat om de verplichtingen. Ze willen meer perspectief 
over de plannen van de overheid, de persoonlijke mogelijkheden om te verduurzamen en de uiteindelijke meerwaarde voor henzelf

Verplichting 1: Hybride warmtepomp Verplichting 2: Energielabelsprong

Begrip
Huiseigenaren hebben nog 
weinig kennis over (hybride) 

warmtepompen en zijn sceptisch 
over de praktische haalbaarheid

Pagina 16-21

Triggers
De financiële voordelen en het 
gevoel van onafhankelijkheid 
zijn redenen om een (hybride) 

warmtepomp te willen

Pagina 22-24

Barrières
De kosten, snelle ontwikkeling 

en eigenschappen van een 
(hybride) warmtepomp zijn 

redenen om er geen te willen 
nemen

Pagina 25-30

Begrip
Huiseigenaren hebben vragen 
over wanneer de verplichting 
van toepassing is en wat ze 

moeten doen om welke 
labelsprong te kunnen maken

Pagina 33-36

Triggers
De financiële voordelen en 

vrijheid om zelf in te vullen hoe 
je aan de verplichting voldoet, 

zijn redenen om een labelsprong 
te willen maken

Pagina 37-40

Barrières
De kosten, beperkte 

mogelijkheden in het huis en het 
gebrek aan informatie zijn 

redenen om geen labelsprong te 
willen maken

Pagina 41-44

Huiseigenaren willen inzicht in 
de kosten en baten van een 

(hybride) warmtepomp

Huiseigenaren vinden de 
besparing op gaskosten 
financieel interessant

Huiseigenaren maken zich 
zorgen over de betaalbaarheid
van een (hybride) warmtepomp. 

Subsidie kan deze zorg 
verlichten

Huiseigenaren zien de 
verkoop/aankoop van een huis 
als logisch moment voor een 

labelsprong, omdat je dan ook 
andere zaken moet regelen

Het besparen op energiekosten 
motiveert huiseigenaren om een 

labelsprong te maken

Huiseigenaren maken zich 
zorgen over de betaalbaarheid 
van de benodigde maatregelen 
voor een labelsprong. Subsidie 

kan deze zorg verlichten

Huiseigenaren willen snel
duidelijkheid over voor wie en 

wanneer deze verplichting 
precies geldt

Huiseigenaren zien 
(geopolitieke) onafhankelijkheid 

als een bijkomend voordeel

Huiseigenaren stellen het 
aanschaffen van een (hybride) 
warmtepomp uit vanwege de 

snelle (door)ontwikkeling

Huiseigenaren willen snel, 
overzichtelijk en duidelijk 

inzicht in welke maatregel zorgt 
voor welke labelsprong

Huiseigenaren waarderen de 
keuzevrijheid in 

duurzaamheidsmaatregelen om 
een labelsprong te maken

Sommige huiseigenaren zien 
weinig mogelijkheden om te 
verduurzamen, vanwege hun 
VVE of type huis. Ze hebben 
hulp nodig bij het ontdekken 
van passende maatregelen

Huiseigenaren willen weten in 
hoeverre een (hybride) 

warmtepomp daadwerkelijk 
bijdraagt aan de klimaatdoelen

Huiseigenaren verwachten dat 
de grootte en het geluid van 

een (hybride) warmtepomp het 
wooncomfort belemmert

Huiseigenaren vrezen dat het 
verkopen van een niet 

verduurzaamd huis moeilijker 
wordt. Dit is een reden om te 

verduurzamen

Huiseigenaren zien op tegen de 
moeite die ze moeten doen 

voor een labelsprong. Gebrek 
aan informatie en 

ondersteuning zorgt voor 
uitstelgedrag

Huiseigenaren zijn sceptisch 
over of en hoe deze verplichting 
uitgevoerd en gehandhaafd kan 

worden

Huiseigenaren zien op tegen 
wat er komt kijken bij het 

uitzoekwerk en de installatie. 
Ze hebben behoefte aan 

onafhankelijk advies

Huiseigenaren voorzien 
problemen door de lange 

levertijd en het gebrek aan 
installateurs



ONZE VISIE: ONZEKERHEID, PRAKTISCHE UITVOERBAARHEID, SOLIDARITEIT EN PERSOONLIJKE VOORUITGANG

ZIJN BELANGRIJKE THEMA’S OM REKENING MEE TE HOUDEN BIJ DE VERDERE UITROL VAN DE VERPLICHTINGEN
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Theorie versus praktijk

> Huiseigenaren zijn sceptisch om de haalbaarheid en praktische 

uitvoerbaarheid van de maatregelen (bijv. door wachttijd voor 

warmtepompen). Daarnaast vragen huiseigenaren zich af of de 

maatregelen in praktijk doeltreffend genoeg zullen zijn. 

> Ook is er twijfel of de geplande verplichtingen de juiste en enige 

mogelijke maatregelen zijn die de overheid kan invoeren. 

Huiseigenaren hebben het gevoel dat de overheid niet voldoende heeft 

gekeken naar alternatieve oplossingen.

Solidariteit voor lagere inkomens

> Het valt op dat huiseigenaren zich solidair opstellen en zich zorgen 

maken om huiseigenaren die de geplande verplichtingen niet kunnen 

betalen. Ze verwachten dat juist mensen met lagere inkomens huizen 

met de slechtste energielabels hebben, en dus behoorlijke 

investeringen moeten doen om te verduurzamen. 

> Huiseigenaren willen weten hoe de overheid rekening houdt met, en 

helpt bij, de kosten van de verplichtingen voor henzelf én mensen met 

lagere inkomens.

What’s in it for me?

> Ondanks dat huiseigenaren graag hun steentje bijdragen door hun 

‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen, staat voor hen voorop dat ze er 

persoonlijk ook op vooruit moeten gaan. 

> Ze vinden dat bij de introductie van de verplichtingen duidelijk naar 

voren moet komen wat huiseigenaren er persoonlijk mee opschieten 

om zich aan de verplichtingen te houden. Huiseigenaren denken dan 

vooral aan financiële voordelen, maar ook wooncomfort of hun positie 

op de huizenmarkt kunnen meespelen.

Onzekerheid wekt wantrouwen

> Er heerst momenteel veel onzekerheid over de praktische specificaties 

van de verplichtingen. Dit zorgt ervoor dat huiseigenaren nog te veel 

twijfels hebben om bij voorbaat aan te geven of ze, als het zover is, 

actie ondernemen om aan de verplichtingen te voldoen. 

> Huiseigenaren hebben, door de vele ‘losse eindjes’, het gevoel dat de 

verplichtingen niet goed doordacht zijn door de regering. Dit wekt 

irritatie en wantrouwen op, omdat het maatregelen zijn die wel veel 

impact hebben (op hen), én ook nog eens verplicht worden. 



ONZE VISIE: VERBETER HET GEVOEL OVER DE VERPLICHTINGEN DOOR TE WERKEN

AAN DE INFORMATIEVOORZIENING, LANGE TERMIJN PLANNEN EN COMMUNICATIE

Zoals op de vorige pagina te lezen is, is er behoorlijk wat onzekerheid, en daardoor wantrouwen, over de 

verplichtingen. Daarom zien we enkele aandachtspunten omtrent de invoering van de geplande verplichtingen. 

We verwachten dat deze aandachtspunten het gevoel onder huiseigenaren over de verplichtingen zal verbeteren.

Basale informatievoorziening

Zorg ervoor dat er tijdig en uitgebreid informatie verstrekt wordt over de basis van de verplichtingen:

> Hoe en op basis van waarvan de overheid de beslissing heeft genomen om deze verplichtingen in te voeren.  

> De ‘spelregels’ van de verplichtingen: wanneer en voor wie gelden de verplichtingen.

> Wat het gewenste resultaat zal zijn van de verplichtingen voor de huiseigenaren zelf én op het milieu.  

Lange termijn zekerheid en garanties

> Geef huiseigenaren een gevoel van zekerheid dat de keuzes die ze maken op basis van de verplichtingen niet 

ineens achterhaald of onvoldoende blijken te zijn. Dit kan de overheid doen door:

◦ Consequente beleidsvoering te beloven (als dit mogelijk is) 

◦ Garantie te bieden op apparatuur (zoals warmtepompen) die ingehaald worden door andere technische 

innovaties (die veel effectiever blijken te zijn).  

> Geef meer perspectief over de stappen die na deze verplichtingen zullen volgen. Welke verplichtingen kunnen 

huiseigenaren nog meer verwachten in de toekomst?

Manier van communiceren

> Maak de verplichtingen aantrekkelijk door duidelijk en concreet de voordelen voor huiseigenaren te 

communiceren en door de verplichtingen niet (overal) verplichtingen te noemen, maar andere termen te 

overwegen. We merken bij huiseigenaren dat het woord verplichtingen heftige reacties met zich mee kan 

brengen. 
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VERPLICHTING 1: HYBRIDE WARMTEPOMP
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Begrip
Huiseigenaren hebben nog weinig kennis over (hybride) 

warmtepompen en zijn sceptisch over de praktische 
haalbaarheid

Triggers
De financiële voordelen en het gevoel van 

onafhankelijkheid zijn redenen om een (hybride) 
warmtepomp te willen

Barrières
De kosten, snelle ontwikkeling en eigenschappen van 
een (hybride) warmtepomp zijn redenen om er geen te 

willen nemen

Huiseigenaren willen inzicht in de kosten en baten van 
een (hybride) warmtepomp

Huiseigenaren vinden de besparing op gaskosten 
financieel interessant

Huiseigenaren maken zich zorgen over de 
betaalbaarheid van een (hybride) warmtepomp. 

Subsidie kan deze zorg verlichten

Huiseigenaren willen snel duidelijkheid over voor wie 
en wanneer deze verplichting precies geldt

Huiseigenaren zien (geopolitieke) onafhankelijkheid 
als een bijkomend voordeel

Huiseigenaren stellen het aanschaffen van een 
(hybride) warmtepomp uit vanwege de snelle 

(door)ontwikkeling

Huiseigenaren willen weten in hoeverre een (hybride) 
warmtepomp daadwerkelijk bijdraagt aan de 

klimaatdoelen

Huiseigenaren verwachten dat de grootte en het geluid 
van een (hybride) warmtepomp het wooncomfort 

belemmert

Huiseigenaren zijn sceptisch over of en hoe deze 
verplichting uitgevoerd en gehandhaafd kan worden

Huiseigenaren zien op tegen wat er komt kijken bij het 
uitzoekwerk en de installatie. Ze hebben behoefte aan 

onafhankelijk advies

Huiseigenaren voorzien problemen door de lange 
levertijd en het gebrek aan installateurs



HUISEIGENAREN HEBBEN NOG WEINIG KENNIS OVER (HYBRIDE) WARMTEPOMPEN

EN ZIJN SCEPTISCH OVER DE PRAKTISCHE HAALBAARHEID
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HUISEIGENAREN WILLEN INZICHT IN DE KOSTEN EN BATEN VAN EEN

(HYBRIDE) WARMTEPOMP (1/2)

Eén van de eerste vragen die opkomt bij huiseigenaren wanneer ze horen over het verplicht 

bijplaatsen van een hybride warmtepomp is: wat zijn de kosten en baten voor mij als huiseigenaar?

Kosten

> Huiseigenaren willen weten wat de precieze kosten zijn. Dit houdt in:

◦ De aanschaf van een (hybride) warmtepomp;

◦ Het voorafgaand advies;

◦ De daadwerkelijke installatie;

◦ De eventuele benodigde aanpassingen van het huis om de woning geschikt te maken voor een 

(hybride) warmtepomp. 

> Daarnaast gaan huiseigenaren er vanuit dat de overheid iets van subsidies of regelingen zal treffen 

om deze verplichting voor iedereen betaalbaar te maken. Ze zijn benieuwd wat deze maatregelen 

zullen zijn en wat (hoeveel korting) dat betekent voor hun situatie. Huiseigenaren met VVE zijn 

daarnaast benieuwd naar de collectieve inkoopmogelijkheden van een (hybride) warmtepomp.

Baten

> Tegelijkertijd willen huiseigenaren weten wat de baten voor hen als huiseigenaren zijn. Ze denken 

hierbij met name aan de financiële voordelen: zorgt de installatie van een (hybride) warmtepomp 

voor minder energieverbruik? Hoeveel scheelt dat precies voor mij in gaskosten?

> Daarbij speelt ook de terugverdientijd een belangrijke rol: is dit nog in de tijd dat ik verwacht hier 

te wonen?

> Ook zijn ze benieuwd naar de andere voordelen, zoals eventuele verbeteringen in het wooncomfort 

of een stijging van de waarde van hun woning.  
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HUISEIGENAREN WILLEN INZICHT IN DE KOSTEN EN BATEN VAN EEN

(HYBRIDE) WARMTEPOMP (2/2)

Vergelijken

> Door de kosten en baten met elkaar te vergelijken, krijgen huiseigenaren een beeld van wat ze 

onder de streep overhouden aan deze verplichting. Het gevoel dat ze er iets aan overhouden, 

motiveert huiseigenaren om (proactief) te voldoen aan de verplichting. 

> Ook geven huiseigenaren aan dat, wanneer het nemen van een volledige warmtepomp financieel 

voordeliger is dan een hybride warmtepomp, huiseigenaren ervoor open staan om direct te kiezen 

voor een volledige warmtepomp. 
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Ik vind het best spannend. Als je de verhalen 

hoort over warmtepompen. Hoe gaan we dat 

betalen? Gaat iemand ons daarbij helpen? Of 

moeten we de hypotheken verhogen? Is ons 

huis wel geschikt?



HUISEIGENAREN WILLEN SNEL DUIDELIJKHEID OVER VOOR WIE EN

WANNEER DEZE VERPLICHTING PRECIES GELDT

Huiseigenaren willen weten welke randvoorwaarden gelden bij het verplicht bijplaatsen van een 

hybride warmtepomp. Dit willen ze zo snel mogelijk weten, zodat ze zich (indien nodig) kunnen 

voorbereiden. Daarbij zijn twee vragen cruciaal voor huiseigenaren om te bepalen of, hoe snel en op 

welke manier ze met deze verplichting rekening moeten houden:

1. Voor welk type woning geldt de verplichting?

> Huiseigenaren vragen zich af voor welke huizen een (hybride) warmtepomp geschikt is, en of hun 

huis daarbinnen valt. Ze denken dan aan:

◦ Is het huis voldoende geïsoleerd?

◦ Is er voldoende ruimte in en rondom het huis om de onderdelen te plaatsen?

> Er zijn huiseigenaren die twijfelen of hun huis wel geschikt is. Ze zijn daarom benieuwd of er 

sprake zal zijn van uitzonderingen: zijn er bepaalde type woningen die niet aan de verplichting 

hoeven te voldoen? Als blijkt dat de verplichting niet voor hen geldt dan scheelt het huiseigenaren 

tijd, moeite en geld. Als de overheid dit niet van plan is, willen deze eigenaren weten hoe zij hun 

huis geschikt kunnen maken en of/hoe ze daarin ondersteund kunnen worden. 

2. Wanneer is deze verplichting van toepassing?

Na de uitleg over de verplichting, heerst er alsnog (in eerste instantie) onduidelijkheid over wanneer 

het bijplaatsen van de hybride warmtepomp verplicht is: direct per 2026 (wanneer de verplichting in 

gaat) of pas later wanneer hun huidige cv-ketel kapot gaat?
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Ik heb hier nog heel veel vragen over. Je 

weet alleen dat het verplicht wordt, maar 

hoe of wat weet je niet.

Ik ben blij dat ik twee jaar geleden een 

nieuwe Cv-ketel heb geïnstalleerd! Ik 

denk dat er eind 2025 een storm komt 

op de oude apparatuur, zodat je 

voorlopig geen hybride warmtepomp 

hoeft aan te schaffen.



HUISEIGENAREN WILLEN WETEN IN HOEVERRE EEN (HYBRIDE) WARMTEPOMP

DAADWERKELIJK BIJDRAAGT AAN DE KLIMAATDOELEN

Huiseigenaren willen weten waarom het verplicht plaatsen van een hybride warmtepomp de beste oplossing is om 

bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen. Ze willen inzicht in:

> Wat de klimatologische opbrengst van de hybride warmtepomp is per huishouden en van de Nederlandse 

huishoudens als geheel.

> Hoe het installeren van hybride warmtepompen bijdraagt aan de klimaatdoelen. 

> In hoeverre het installeren van hybride warmtepompen in Nederland effect heeft op mondiale schaal. 

Sommige huiseigenaren vinden dat we al zoveel in Nederland doen, terwijl we een klein land zijn. Zij vragen 

zich af of het niet meer impact heeft als we andere landen ondersteunen met het nemen van 

duurzaamheidsmaatregelen die wij al genomen hebben.

Ook hebben huiseigenaren vragen over: 

> Hoe en waar de hybride warmtepompen gemaakt worden, en of dat wel op een duurzame manier is. Het 

installeren van warmtepompen heeft volgens sommige huiseigenaren geen zin als het maken van de pompen al 

slecht is voor het milieu.

> Of het afval van gebruikte of kapotte warmtepompen op de lange termijn het milieu zal schaden. 

Huiseigenaren twijfelen bijvoorbeeld of de onderdelen van warmtepompen schadelijk zijn voor het milieu.

> Waarom er voor het plaatsen van een hybride warmtepomp is gekozen als verplichting door de overheid, ten 

opzichte van andere mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Wat maakt een hybride warmtepomp de juiste 

keuze?

Door antwoord te krijgen op deze vragen, begrijpen (sceptische) huiseigenaren beter waarom deze verplichting er 

moet komen. Dit maakt dat ze de verplichting makkelijker kunnen accepteren. Ze hopen deze antwoorden te 

krijgen van de overheid. Daarbij is het cruciaal dat de antwoorden gebaseerd zijn op onafhankelijk, 

wetenschappelijk onderzoek. Anders kunnen (sceptische) huiseigenaren de antwoorden in twijfel trekken.
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Het gevoel is dat Nederland als 

heel klein landje het beste 

jongetje van de klas wil zijn. 

In andere landen zie je echt dat 

ze nog veel moeten doen. Maar 

in Nederland moeten we ook wat 

doen. Je kan niet altijd naar de 

ander wijzen, maar ik heb het 

gevoel dat het heel streng is in 

vergelijking met het effect. Is het 

effect ook wel daadwerkelijk wat 

je hoopt dat het geeft? Ik heb 

het niet onderzocht, maar het is 

een gevoel.



HUISEIGENAREN ZIJN SCEPTISCH OVER OF EN HOE DEZE VERPLICHTING

UITGEVOERD EN GEHANDHAAFD KAN WORDEN

Huiseigenaren zijn wat sceptisch over de praktische uitvoering van deze verplichting en hebben vragen 

over de manier waarop de verplichting gehandhaafd zal worden. 

Uitvoering

> Huiseigenaren vragen zich af hoe de uitvoering van de verplichting in praktijk zal werken. Ze horen nu 

al dat er enorme wachttijden zijn voor (hybride) warmtepompen, en verwachten niet dat die wachttijden 

korter worden als er vanwege de verplichting een run komt op (hybride) warmtepompen. Hoe wil de 

overheid er dan voor zorgen dat iedereen die een (hybride) warmtepomp verplicht moet installeren, ook 

daadwerkelijk dat kan doen? Wat doe je als huiseigenaar wanneer je in de kou zit vanwege een kapotte 

cv-ketel, maar een verplichte (hybride) warmtepomp niet beschikbaar is?

Handhaving

> Ook vragen huiseigenaren zich af wat de plannen rondom de handhaving zijn. Het is een verplichting, 

dus huiseigenaren gaan er vanuit dat de overheid dan ook de verplichting wil controleren. Maar hoe?

◦ Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van de controle? Bij adviseurs, installateurs of ambtenaren?

◦ Waar haalt de overheid de mensen vandaan voor de administratie die dit met zich meebrengt? 

◦ Hoe wordt er straks gecontroleerd? Het lijkt huiseigenaren niet dat er steekproefsgewijs huizen 

gecontroleerd worden.

> Het lijkt huiseigenaren zelf het meest waarschijnlijk dat de controle door installateurs gebeurt: dat zij 

geen cv-ketels meer verkopen/installeren zonder een hybride warmtepomp bij te plaatsen. 

Huiseigenaren vinden het belangrijk om te weten hoe de uitvoering en handhaving straks gaat, om te 

bepalen hoe urgent de verplichting voor hen is. Als er toch niet gehandhaafd wordt, waarom zouden ze 

dan (op korte termijn) een (hybride) warmtepomp installeren?
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DE FINANCIËLE VOORDELEN EN HET GEVOEL VAN ONAFHANKELIJKHEID ZIJN

REDENEN OM EEN (HYBRIDE) WARMTEPOMP TE WILLEN
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HUISEIGENAREN VINDEN DE BESPARING OP GASKOSTEN FINANCIEEL

INTERESSANT

> Huiseigenaren willen uiteindelijk dat het plaatsen van een (hybride) warmtepomp hen financieel iets 

oplevert.

> Het feit dat huiseigenaren door het plaatsen van een (hybride) warmtepomp gedeeltelijk of geheel 

van het gas af zullen gaan, spreekt daarom aan. De huidige torenhoge gasprijzen zorgen ervoor 

dat het afnemen van stroom (op dit moment) veel goedkoper en dus voordeliger is voor 

huiseigenaren. 

> Hoewel de uiteindelijke financiële baten voor huiseigenaren ook afhangt van het rendement en 

terugverdientijd van de (hybride) warmtepomp, geven de huidige gasprijzen in ieder geval het 

gevoel dat het plaatsen van een (hybride) warmtepomp wel eens voordelig kan uitvallen.

> Ook de onzekerheid of gas misschien nog wel veel duurder wordt, maakt dat huiseigenaren het 

aantrekkelijk vinden om minder afhankelijk te zijn van gas. 
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Wij verbruiken veel gas. Je kan ook 

denken ik doe het niet (van het gas af 

gaan). Maar misschien wordt het wel 

nog veel duurder en dan ben je de klos. 

Je weet het niet. 



Minder afhankelijk van gas, minder 

afhankelijk van Rusland. Dat is wel iets 

wat nu meespeelt in deze situatie

HUISEIGENAREN ZIEN (GEOPOLITIEKE) ONAFHANKELIJKHEID ALS EEN

BIJKOMEND VOORDEEL

> Het feit dat huiseigenaren door het plaatsen van een (hybride) warmtepomp gedeeltelijk of geheel 

van het gas af zullen gaan, spreekt aan vanwege het gevoel van autonomie wat bij huiseigenaren 

opkomt:

◦ Geopolitiek: niet of nauwelijks meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland (of andere landen). 

Zeker in deze tijden van oorlog speelt dit bij huiseigenaren een rol. Ze willen liever geen gas 

afnemen van een land dat zich zo gedraagt als Rusland.

◦ Individueel: niet of nauwelijks meer afhankelijk zijn van grote partijen. Huiseigenaren vinden 

het een fijn idee dat ze ook niet of nauwelijks afhankelijk zijn van grote partijen, zoals Shell of 

hun energieleverancier.

> Het geeft huiseigenaren een goed gevoel dat ze zelf stroom op kunnen wekken en kunnen 

gebruiken, omdat ze dan het gevoel hebben volledig op hun eigen benen te staan.

> Daarnaast spreekt het onafhankelijk zijn ook aan, omdat het volgens huiseigenaren ervoor zorgt 

dat ze minder risico’s lopen, zoals plotselinge prijsstijgingen of tekorten. Ze zijn immers niet of 

minder afhankelijk van anderen.

. 
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DE KOSTEN, SNELLE ONTWIKKELING EN EIGENSCHAPPEN VAN EEN (HYBRIDE) 
WARMTEPOMP ZIJN REDENEN OM ER GEEN TE WILLEN NEMEN
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HUISEIGENAREN MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE BETAALBAARHEID VAN

EEN (HYBRIDE) WARMTEPOMP. SUBSIDIE KAN DEZE ZORG VERLICHTEN

Huiseigenaren verwachten hoge kosten

> Huiseigenaren weten dat het vervangen van een cv-ketel duur is. 

> Bij deze verplichting is het niet alleen nodig om een cv-ketel te plaatsen, maar ook een 

warmtepomp. Dit maakt dat huiseigenaren verwachten dat de kosten nog veel hoger zullen zijn. De 

volgende factoren spelen daarbij een rol:

◦ Een gespecialiseerde adviseur moet waarschijnlijk het huis bekijken om te bepalen of het huis 

geschikt is en waar de warmtepomp moet komen te staan.

◦ Een (hybride) warmtepomp is groot en bestaat uit meerdere onderdelen (binnen én buiten). 

Dit maakt het moeilijker om te installeren, waardoor het langer duurt.

◦ Het kan zijn dat het huis verduurzaamd moet worden voordat er een (hybride) warmtepomp in 

kan, zoals het huis verder isoleren of de keuken verbouwen (van het gas af).

De overheid moet helpen bij de betaalbaarheid

> Vanwege de verwachte hoge kosten, maken huiseigenaren zich zorgen over de betaalbaarheid van 

een (hybride) warmtepomp. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor mensen met een kleinere 

portemonnee. Huiseigenaren denken dat een (hybride) warmtepomp niet voor iedereen te betalen 

is. Maar ook als je het wel kan betalen, is het een behoorlijke investering.

> Daarom vinden huiseigenaren het belangrijk dat de overheid nadenkt over hoe zij deze kosten 

kunnen verlichten. Het is immers een verplichting die vanuit de overheid komt.

> Huiseigenaren denken aan een subsidie of andere (betaal)regeling om de kosten te drukken of zelfs 

helemaal over te nemen wanneer huishoudens geen/weinig geld hebben.
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Als mijn CV ketel er nu mee op zou 

houden, dan zou ik het liefst meteen 

van het gas af. Maar dan moet ik ook 

een nieuwe keuken. Dat vind ik best een 

investering voor een huis waarvan ik 

niet weet hoe lang ik daar woon.

Ik vind dat je het wel kan verplichten, en 

dat je mensen die het niet kunnen 

betalen dan ondersteund worden. 

Grootste schouders dragen de zwaarste 

lasten.



Ik wacht nog even met het aanschaffen 

van een warmtepomp. Als ik aan de 

beurt ben, dan hoop ik dat ik kan 

afkijken van andere mensen die eerder 

al een warmtepomp genomen hebben. 

En dat de technologie dan weer beter is.

HUISEIGENAREN STELLEN HET AANSCHAFFEN VAN EEN (HYBRIDE) 
WARMTEPOMP UIT VANWEGE DE SNELLE (DOOR)ONTWIKKELING

Liever even afwachten 

> Huiseigenaren weten over het algemeen weinig over (hybride) warmtepompen. Wat ze wel weten, is 

dat warmtepompen nog vrij nieuw zijn en nog volop (door)ontwikkeld worden: ze worden steeds 

efficiënter en compacter.

> Huiseigenaren willen geen ‘foute’ keuze maken door te vroeg een warmtepomp aan te schaffen. 

Enerzijds wachten ze graag ervaringen van anderen af om van te kunnen leren. Anderzijds 

verwachten huiseigenaren dat warmtepompen in de toekomst:

◦ Minder kinderziektes hebben;

◦ Van betere kwaliteit zijn door de technische ontwikkelingen;

◦ Goedkoper zijn door massaler gebruik;

◦ Minder lelijk, stiller en kleiner zijn.

Onzeker over de lange termijn plannen van de overheid 

> Daarbij speelt ook mee dat huiseigenaren niet zeker zijn van wat de lange termijn plannen van de 

overheid zijn en of die niet zullen veranderen:

◦ Wat als er straks een andere regering komt die van koers verandert?

◦ Wat als er straks meer onderzoek gedaan wordt, waardoor blijkt dat niet een warmtepomp de 

beste oplossing is maar iets anders? 

> Huiseigenaren willen niet investeren in een (hybride) warmtepomp als niet zeker is hoe de overheid 

in de toekomst omgaat met deze verplichting.
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HUISEIGENAREN VERWACHTEN DAT DE GROOTTE EN HET GELUID VAN

EEN (HYBRIDE) WARMTEPOMP HET WOONCOMFORT BELEMMERT

Groot, luid en lelijk

> Hoewel huiseigenaren zelf geen ervaring hebben met (hybride) warmtepompen, hebben ze wel 

eens negatieve reacties gehoord over dat een (hybride) warmtepomp:

◦ Behoorlijk groot is (met name het buitendeel). Ze denken aan een airco-unit.

◦ Vervelend geluid maakt. Ze denken aan een zoom-geluid.

◦ Er niet mooi uit ziet. Ze denken aan een groot wit blok als buitendeel.

◦ Minder snel het huis opwarmt, waardoor je langer in de kou zit.

> Deze negatieve punten maken dat huiseigenaren niet staan te springen om een (hybride) 

warmtepomp te installeren, omdat ze bang zijn dat dit hun wooncomfort belemmert. 

Twijfel over wat mogelijk is binnen een VVE

> Daarnaast twijfelen huiseigenaren met een VVE of een (hybride) warmtepomp überhaupt wel in 

hun huis kan worden geplaatst, omdat:

◦ Ze niet genoeg ruimte hebben voor het buitendeel;

◦ Ze wel ruimte hebben voor een buitendeel, maar die kan zorgen voor geluidsoverlast 

voor henzelf en/of de buren;
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HUISEIGENAREN ZIEN OP TEGEN WAT ER KOMT KIJKEN BIJ HET UITZOEKWERK EN

DE INSTALLATIE. ZE HEBBEN BEHOEFTE AAN ONAFHANKELIJK ADVIES

Huiseigenaren verwachten dat het veel tijd en moeite kost om alles rondom het plaatsen van een (hybride) 

warmtepomp uit te zoeken en uit te voeren. Dit maakt dat ze er tegenop zien.

Uitzoekwerk

Huiseigenaren verwachten dat ze de volgende punten moeten uitzoeken:

> Of het huis geschikt is voor een (hybride) warmtepomp en waar het past.

◦ Zo niet: Wat zijn de gevolgen? Wat moet er gedaan worden om het huis geschikt te maken?

> Wat de beste keuze is in hun situatie: een hybride of volledige warmtepomp?

> Welke merk/soort (hybride) waterpomp het beste past binnen het budget en in het huis?

◦ Wat past in mijn huis? Wat komt erbij kijken? Wat zijn de kosten en baten?

◦ Hybride: welke cv-ketel moet erbij?

Huiseigenaren willen advies hierover krijgen, zodat ze zeker weten dat ze de juiste keuze maken. Daarbij is het 

belangrijk dat het advies onafhankelijk en objectief is, omdat ze dan kunnen vertrouwen in de oprechtheid van 

het advies, en dat het daadwerkelijk het beste is om te doen in hun situatie. 

Installatie

> Na het uitzoekwerk, komt de installatie. Huiseigenaren verwachten ook hier gedoe doordat:

◦ Er tijdsdruk is om zo snel mogelijk het huis weer te kunnen verwarmen om comfortabel te kunnen leven, 

terwijl er lange wachttijden zijn om een (hybride) warmtepomp te laten plaatsen.

◦ Huiseigenaren aanwezig moeten zijn tijdens de installatie en wellicht daar voorbereidingen voor moeten 

treffen (ruimtes leegmaken etc.).
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HUISEIGENAREN VOORZIEN PROBLEMEN DOOR DE LANGE LEVERTIJD EN

HET GEBREK AAN INSTALLATEURS

> Huiseigenaren verwachten dat het lang duurt om advies te krijgen over het plaatsen van een 

(hybride) warmtepomp en nog langer duurt om vervolgens daadwerkelijk de (hybride) warmtepomp 

te laten installeren. Ze hebben het idee dat er momenteel een tekort is aan installateurs. Ook de 

beschikbaarheid van materiaal (warmtepompen zelf) roept twijfels op over de levertijd. 

> Huiseigenaren verwachten dat als door de verplichtingen de vraag naar warmtepompen toeneemt, 

de levertijd alleen maar langer zal worden. 

> Deze opvatting maakt dat huiseigenaren:

◦ Twijfelen over de haalbaarheid van deze verplichting (zie ook pagina 21), zoals:

▪ Hoe lang moet ik wachten op een (hybride) warmtepomp als mijn Cv-ketel kapot gaat? En 

wat betekent dat voor mijn wooncomfort tijdens het wachten?

▪ Hoe gaat de handhaving om met huiseigenaren die wel een (hybride) warmtepomp willen, 

maar lange tijd moeten wachten. Zijn er voor hen consequenties?

◦ Een passieve houding hebben: ze willen nu geen informatie opzoeken over (hybride) 

warmtepompen, omdat ze toch niet in de nabije toekomst een (hybride) warmtepomp kunnen 

nemen. Ze wachten liever met zich er in verdiepen tot ze denken dat de wachttijden korter 

zijn en ze wel binnen een aantal maanden een (hybride) warmtepomp kunnen plaatsen.
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Ik ben ook benieuwd naar de 

haalbaarheid. Er is nu al een run op 

warmtepompen. Als je je nu inschrijft 

dan ben je over 2 jaar pas aan de beurt.

De beschikbaarheid en levertijd is wel 

een reden om mij nu er niet te veel in te 

verdiepen. Misschien is het over een jaar 

wel anders, en dan kijk ik dan wel.
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VERPLICHTING 2: ENERGIELABELSPRONG
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Begrip
Huiseigenaren hebben vragen over wanneer de 

verplichting van toepassing is en wat ze moeten doen 
om welke labelsprong te kunnen maken

Triggers
De financiële voordelen en vrijheid om zelf in te vullen 
hoe je aan de verplichting voldoet, zijn redenen om een 

labelsprong te willen maken

Barrières
De kosten, beperkte mogelijkheden in het huis en het 

gebrek aan informatie zijn redenen om geen 
labelsprong te willen maken

Huiseigenaren zien de verkoop/aankoop van een huis 
als logisch moment voor een labelsprong, omdat je 

dan ook andere zaken moet regelen

Het besparen op energiekosten motiveert 
huiseigenaren om een labelsprong te maken

Huiseigenaren maken zich zorgen over de 
betaalbaarheid van de benodigde maatregelen voor 
een labelsprong. Subsidie kan deze zorg verlichten

Huiseigenaren willen snel, overzichtelijk en duidelijk 
inzicht in welke maatregel zorgt voor welke 

labelsprong

Huiseigenaren waarderen de keuzevrijheid in 
duurzaamheidsmaatregelen om een labelsprong te 

maken

Sommige huiseigenaren zien weinig mogelijkheden 
om te verduurzamen, vanwege hun VVE of type huis. 

Ze hebben hulp nodig bij het ontdekken van passende 
maatregelen

Huiseigenaren vrezen dat het verkopen van een niet 
verduurzaamd huis moeilijker wordt. Dit is een reden 

om te verduurzamen

Huiseigenaren zien op tegen de moeite die ze moeten 
doen voor een labelsprong. Gebrek aan informatie en 

ondersteuning zorgt voor uitstelgedrag



HUISEIGENAREN HEBBEN VRAGEN OVER WANNEER DE VERPLICHTING VAN

TOEPASSING IS EN WAT ZE MOETEN DOEN OM WELKE LABELSPRONG TE KUNNEN

MAKEN

33

B
E

G
R

IP
 L

A
B

E
L

S
P

R
O

N
G



HUISEIGENAREN ZIEN DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN HUIS ALS LOGISCH MOMENT

VOOR EEN LABELSPRONG, OMDAT JE DAN OOK ANDERE ZAKEN MOET REGELEN (1/2)

Label aanvragen als ‘bewijs’

Huiseigenaren vragen zich af of en wanneer ze een labelsprong moeten maken. Oftewel: wanneer moeten ze 

bewijzen welk label ze hebben? Het voelt voor huiseigenaren logisch om bij het ver- of aankopen van een huis te 

‘bewijzen’ welk label het huis heeft, omdat:

> Momenteel ook geldt dat er op het moment van verkoop een definitief label aangevraagd moet worden.

> Dan ook andere zaken geregeld moeten worden, zoals de taxatie. Het voelt logisch om het aanvragen van een 

label toe te voegen aan het pakket van zaken die je moet regelen als je een huis verkoopt of aankoopt.

Vragen over definitieve labels, handhaving en verantwoordelijkheid

Hoewel het moment van ‘bewijzen’ voor huiseigenaren logisch voelt, zijn er nog veel vragen over het (aanvragen 

en aanleveren van een) definitieve label en waar de verantwoordelijkheid ligt voor de daadwerkelijke labelsprong:

(Aanvragen van een) definitief label

> Wie beoordeelt welk label een huis krijgt? Eerder konden huiseigenaren dit zelf ‘bepalen’ door een online 

checklist in te vullen, maar hoe het tegenwoordig gaat is niet altijd duidelijk.

> Voor hoelang is een definitief label geldig? Huiseigenaren zijn bang dat de overheid elk moment de 

classificering van de energielabels kan aanpassen, waardoor je bijvoorbeeld van label D naar E gaat. 

◦ Daarnaast zijn huiseigenaren benieuwd naar de lange termijn plannen van de overheid. Het begint nu bij 

het uitfaseren van F en G, maar waar houdt het op?

> Hoeveel kost het aanvragen van een definitief label? Enerzijds willen ze zo min mogelijk kosten maken, 

anderzijds hebben huiseigenaren ook behoefte aan een soort graadmeter als ze een duurzaamheidsmaatregel 

hebben toegepast om te weten of ze al genoeg gedaan hebben. Dit kan alleen als de aanvraagkosten laag zijn.
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Hoe ver moet je gaan? Waar 

begint het en waar houdt het op? 

Uiteindelijk moeten we met z’n 

alle van het gas af, dus iedereen 

komt aan de beurt.

Je moet verbeteren, maar wat is 

je ijkpunt? Stel je vraagt pas een 

label aan als je gaat verkopen, 

en je hebt al een aantal 

maatregelen genomen. Is het 

dan goed als je van F naar D 

bent gegaan, of moet je dan 

alsnog van D naar hoger?



HUISEIGENAREN ZIEN DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN HUIS ALS LOGISCH MOMENT

VOOR EEN LABELSPRONG, OMDAT JE DAN OOK ANDERE ZAKEN MOET REGELEN (1/2)

Aanleveren van een label (handhaving)

Huiseigenaren vragen zich af hoe de handhaving van deze verplichting in praktijk te werk gaat:

> Hoe wordt gecontroleerd of, na het aanvragen van de energielabel, de labelsprong ook daadwerkelijk gemaakt 

is? Moeten huiseigenaren dan opnieuw een definitief label aanvragen? En stel er is geen labelsprong gemaakt, 

wie draagt dan de consequenties? De huidige of eerdere bewoners?

> Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van de handhaving? Bij de overheid, makelaar, diegene die het energielabel 

bepaalt, of een andere partij?

> Hoe gaat de overheid om met huiseigenaren die niet van plan zijn om hun huis te verkopen, en dus niet 

hoeven aan te tonen welk energielabel ze hebben? 

Verantwoordelijkheid voor de labelsprong

> Huiseigenaren kunnen zich voorstellen dat de verantwoordelijkheid voor de labelsprong bij de verkoper of 

koper ligt. Wie de verantwoordelijkheid neemt, bepaalt de hoogte van de verkoopprijs van het huis:

◦ Als de verkoper de labelsprong maakt, dan wordt het huis meer waard en dus de verkoopprijs hoger. 

◦ Als de koper de labelsprong maakt, dan heeft het huis (waarschijnlijk) bij aankoop een lagere 

verkoopprijs, omdat het huis minder waard is vanwege het slechte(re) energielabel.

> Wel zijn huiseigenaren het erover eens dat kopers waarschijnlijk meer zorg en liefde in hun huis en dus in de 

verduurzaming stoppen, omdat zij zelf in het huis gaan wonen. Het kan dus volgens huiseigenaren gunstig 

voor de kwaliteit van de huis verduurzaming zijn om de verantwoordelijkheid bij de koper te leggen.
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Het zegt natuurlijk wel wat over 

de waarde van je woning. Ik 

denk dat het wel goed is dat het 

bij een verkoop/aankoop 

moment is. Dan weten kopers 

waar ze aan toe zijn en hoeveel 

ze wel of niet moeten investeren 

om die energiesprong te maken. 

Dat wordt dan verwerkt in de 

koopsom van het huis.



HUISEIGENAREN WILLEN SNEL, OVERZICHTELIJK EN DUIDELIJK INZICHT IN

WELKE MAATREGEL ZORGT VOOR WELKE LABELSPRONG

> Huiseigenaren willen weten wat ze concreet moeten doen om een labelsprong te kunnen maken. 

Oftewel: welke duurzaamheidsmaatregel heeft welk effect in mijn situatie?

> Deze informatie willen ze als volgt:

◦ Snel: ze willen tijdig inzicht in wat de stappen en mogelijkheden zijn, zodat ze zich 

(financieel) kunnen voorbereiden. 

◦ Overzichtelijk: ze willen zien wat alle mogelijkheden zijn om een labelsprong te maken. 

Hierbij willen ze niet alleen zien wat de makkelijkste of snelste maatregel is om een sprong te 

maken, maar ook wat grotere maatregelen zijn om bijvoorbeeld in één keer twee 

labelsprongen te maken. Zo kunnen ze afwegen welke maatregelen het meest interessant zijn 

op de lange termijn.

◦ Duidelijk: ze willen in één oogopslag duidelijkheid. Dit betekent voor huiseigenaren een 

bondige (en visuele) uitleg over wat per label de vereisten zijn. Huiseigenaren denken 

bijvoorbeeld aan een checklist: waar moet je aan voldoen bij elk label?

> Door op deze manier inzicht te krijgen in de mogelijkheden, hopen huiseigenaren met een gerust 

hart de juiste keuzes te kunnen maken.
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DE FINANCIËLE VOORDELEN EN VRIJHEID OM ZELF IN TE VULLEN HOE JE AAN

DE VERPLICHTING VOLDOET, ZIJN REDENEN OM EEN LABELSPRONG TE WILLEN

MAKEN
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HET BESPAREN OP ENERGIEKOSTEN MOTIVEERT HUISEIGENAREN OM EEN

LABELSPRONG TE MAKEN

> Huiseigenaren realiseren zich dat het maken van een labelsprong, en dus het hebben van een 

hoger energielabel, betekent dat hun huis energiezuiniger is.

> Een energiezuiniger huis verbruikt minder energie, wat betekent dat huiseigenaren minder geld 

kwijt zijn aan energiekosten. 

> Dit motiveert huiseigenaren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun huis, mits de 

terugverdientijd van de investering(en) voordelig is. Oftewel: blijft een huiseigenaar lang genoeg in 

het huis wonen om de investering terug te verdienen?
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HUISEIGENAREN WAARDEREN DE KEUZEVRIJHEID IN

DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN OM EEN LABELSPRONG TE MAKEN

> Huiseigenaren vinden het fijn dat ze zelf te kunnen besluiten hoe ze een labelsprong vormgeven. 

Dit doen ze onder andere op basis van:

◦ Hoeveel ze willen en kunnen uitgeven aan de duurzaamheidsmaatregelen.

◦ Hoeveel werk het is om bepaalde maatregelen uit te zoeken en uit te voeren. Dit kan ervoor 

zorgen dat huiseigenaren bijvoorbeeld liever één grote duurzaamheidsmaatregel toepassen in 

plaats van drie kleinere maatregelen.

◦ Hoe lang ze nog (denken te) blijven wonen in het huis. Welke maatregelen zijn voordelig 

tijdens het wonen en welke voor een hogere verkoopprijs?

◦ Welke maatregelen meer of minder wooncomfort opleveren.

> Deze keuzes zelf kunnen maken, geeft een gevoel van vrijheid binnen de verplichting: ook al 

worden huiseigenaren verplicht om een labelsprong te maken, zij bepalen zelf hoe ze het doen.
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Als er dan een ruit kapot is, dan vervang 

ik niet één ruit door isolatieglas, maar 

meteen alle ruiten.



HUISEIGENAREN VREZEN DAT HET VERKOPEN VAN EEN NIET VERDUURZAAMD

HUIS MOEILIJKER WORDT. DIT IS EEN REDEN OM TE VERDUURZAMEN

> Huiseigenaren verwachten dat huizenkopers in de toekomst steeds kritischer zullen kijken naar het 

energielabel van hun potentiële nieuwe huis. Als het huis een slecht energielabel heeft, dan kan dat 

voor kopers een reden zijn om het huis niet te kopen. Zij moeten dan immers (extra) geld in het 

huis stoppen om het huis te verduurzamen.

> Huiseigenaren verwachten dat wanneer ze hun huis, met een slecht energielabel, in de toekomst 

willen verkopen:

◦ De verkoopprijs lager zal zijn

◦ Het langer zal duren om het huis te verkopen

> Andersom worden huizen dus wellicht meer waard als huiseigenaren het huis al (veel) hebben 

verduurzaamd. Dan hopen ze het huis sneller en voor meer geld te kunnen verkopen. Dit maakt het 

maken van een labelsprong (financieel) interessant voor huiseigenaren.
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Het zorgt voor waardevermeerdering 

van het huis. Als je een laag energielabel 

hebt, dan is dat op den duur funest voor 

je huis. Je wilt niet als laatste geen 

warmtepomp hebben, dan is dat nadelig 

voor de verkoop van je huis.



DE KOSTEN, BEPERKTE MOGELIJKHEDEN IN HET HUIS EN HET GEBREK AAN

INFORMATIE ZIJN REDENEN OM GEEN LABELSPRONG TE WILLEN MAKEN
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HUISEIGENAREN MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE BETAALBAARHEID VAN

DE BENODIGDE MAATREGELEN VOOR EEN LABELSPRONG. SUBSIDIE KAN

DEZE ZORG VERLICHTEN

Diverse maatregelen, diverse kosten

> Huiseigenaren hebben geen duidelijk beeld van de kosten die een labelsprong met zich mee 

brengt, omdat de type maatregelen divers zijn. Wel zijn huiseigenaren bang dat de totale kosten 

om te verduurzamen hoog oplopen. 

> Zeker als huiseigenaren in de toekomst van een hoger energielabel (D of hoger) naar een nog 

hoger label moeten gaan. De verwachting is dat de makkelijkere en goedkopere maatregelen (denk 

aan ledlampen en radiatorfolie) dan al genomen zijn. Huiseigenaren moeten vervolgens grote(re) 

investeringen doen om naar een nog hoger label te gaan (denk aan dakisolatie en van het gas af).

> Naast de kosten voor het verduurzamen van het huis, nemen huiseigenaren ook de kosten voor het 

(steeds opnieuw) aanvragen van een definitief label mee om te bewijzen dat de labelsprong 

gemaakt is. Huiseigenaren verwachten dat ook deze kosten snel kunnen oplopen.

De overheid moet helpen bij de betaalbaarheid

> Naast dat huiseigenaren zich zorgen maken over de betaalbaarheid van de labelsprongen voor 

henzelf, maken ze zich ook zorgen om mensen met een kleinere portemonnee. Ze verwachten dat 

juist deze mensen huizen met de slechtste energielabels hebben, en dus behoorlijke investeringen 

moeten doen om te verduurzamen. Huiseigenaren willen weten hoe de overheid rekening houdt 

met henzelf én deze mensen.

> Ook binnen deze verplichting verwachten huiseigenaren dat de overheid komt met subsidies of 

regelingen om de kosten te verlichten of zelfs helemaal over te nemen (bij huishoudens die de 

kosten niet zelf kunnen dragen). Ze gaan er vanuit dat de overheid in ieder geval het aanvragen van 

een definitief label vergoedt.
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SOMMIGE HUISEIGENAREN ZIEN WEINIG MOGELIJKHEDEN OM TE

VERDUURZAMEN, VANWEGE HUN VVE OF TYPE HUIS. ZE HEBBEN HULP

NODIG BIJ HET ONTDEKKEN VAN PASSENDE MAATREGELEN

> Er zijn huiseigenaren die geen directe mogelijkheden zien om hun huis (verder) te verduurzamen, 

wat maakt dat ze een passieve houding hebben ontwikkeld ten opzichte van het verduurzamen van 

hun huis.

> Dat ze geen mogelijkheden zien, heeft verschillende redenen:

◦ Ze hebben al een aantal maatregelen genomen, en weten niet wat ze nog meer kunnen doen.

◦ Ze hebben een bepaald type woning waardoor sommige maatregelen niet kunnen of mogen. 

Denk aan een monumentaal pand waar niets aan de gevel veranderd mag worden, 

zonnepanelen die niet zichtbaar mogen zijn of huizen met zoveel ramen dat het te kostbaar is 

om deze te vervangen.

◦ Ze hebben te maken met hun VVE die geen (verdere) maatregelen wil nemen.

> Een organisatie, persoon of website die hen op de verdere mogelijkheden wijst voor hun huis, kan 

hen motiveren toch aan de slag te gaan met verduurzaming.
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Ik woon in een jaren 30 huis. Stel ik wil 

verduurzamen, hoe doe ik dat? Dat 

brengt wel onzekerheid met zich mee, 

dus je schuift het voor je uit.



HUISEIGENAREN ZIEN OP TEGEN DE MOEITE DIE ZE MOETEN DOEN VOOR EEN

LABELSPRONG. GEBREK AAN INFORMATIE EN ONDERSTEUNING ZORGT VOOR

UITSTELGEDRAG

Huiseigenaren wachten op informatie

> Het feit dat er binnen deze verplichting meerdere mogelijkheden zijn, en dus meer vrijheid is om zelf invulling 

te geven aan de labelsprong, maakt ook dat er veel tijd en moeite in het uitzoekwerk en de uitvoering zit. 

> Daarom, zoals gezegd op pagina 36, willen huiseigenaren snel, overzichtelijk en duidelijk advies over de 

mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Ze hopen op advies op maat over wat het beste is om te doen in 

hun huis voor hun situatie, zodat ze niet de verkeerde duurzaamheidsmaatregelen ondernemen. 

> Ook hierbij is het belangrijk dat het advies onafhankelijk en objectief is, omdat huiseigenaren dan kunnen 

vertrouwen in de oprechtheid van het advies.

> Het feit dat de overheid de labelsprong verplicht, maar geen verdere informatie of advies geeft, maakt dat 

huiseigenaren nu geen actie ondernemen om te verduurzamen – ondanks dat de wens er wel is. Ze wachten af 

met actie ondernemen totdat de overheid komt met de informatie.

Duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren

> Wanneer huiseigenaren hebben uitgezocht wat ze willen doen, moeten ze dit nog daadwerkelijk uitvoeren. Ze 

verwachten dat dit gepaard gaat met veel tijd, geregel en discomfort:

◦ Tijd: denk aan rekening houden met, het begeleiden en in de gaten houden van de verbouwers.

◦ Geregel: denk aan het huis leegmaken, verschillende mensen over de vloer, coördineren van verschillende 

partijen.

◦ Discomfort: denk aan in de kou zitten wanneer de ramen vervangen worden, of de meubels moeten 

verplaatsen wanneer de vloer vervangen wordt.

> Idealiter worden huiseigenaren ook bij de uitvoering ontzorgd. Ze willen dat iemand hen helpt met het regelen 

en coördineren van het uitvoerwerk.
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Er mag best wel een eenduidiger 

verhaal komen vanuit de 

overheid. Maakt het aan de 

burger eens duidelijk: Wat moet 

je betalen? Wat moet je doen? 

Zet het op internet.

Ik vind het lastig in de brei van 

alles wat je kan doen, wat de 

goede keuze is. Ik wil advies: dit 

zijn jouw zwakke plekken en dit 

moet je doen. Onafhankelijk 

advies.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Doelgroep

> Doelgroep: 
• 3 groepen met huiseigenaren 

van een huis op eigen grond 
• 1 groep met huiseigenaren van 

een appartement (met VVE)

> In de selectie is rekening 

gehouden met een spreiding in:
• Leeftijd en geslacht
• Inkomen
• Energielabel woning

> Huiseigenaren met een 

bovengemiddelde interesse of 

juist extreme weerstand tegen 

verduurzamen, zijn uitgesloten 

van deelname

> Het was geen vereiste dat 

huiseigenaren lid zijn van 

Vereniging Eigen Huis

Methode

> 4 groepsdiscussies van elk 120 

minuten

> De gesprekken zijn gevoerd 

volgens een topic list die in 

overleg met Vereniging Eigen Huis 

tot stand is gekomen. De topic list 

is in de bijlagen opgenomen

Veldwerk

> 17 en 18 augustus bij het 

hoofdkantoor van Vereniging 

Eigen Huis in Amersfoort 

> Vereniging Eigen Huis heeft van 

de gelegenheid gebruik gemaakt 

om mee te kijken met de 

gesprekken en input te geven

> Van de gesprekken zijn opnamen 

gemaakt

> De deelnemers hebben als dank 

voor hun deelname een geldelijke 

vergoeding ontvangen



PROFIEL DEELNEMERS
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Relevante achtergrondkenmerkenWerving

> De deelnemers zijn door een 

professioneel 

respondentenselectiebureau 

geworven. 

> Bureau Fris voldoet aan de 

kwaliteitseisen volgens ISO 

20252. 

> Bureau Fris heeft gebruik gemaakt 

van het eigen bestand voor de 

werving.

Geslacht

Man n = 16

Vrouw n = 10

Leeftijd

25 t/m 34 jaar n = 4

35 t/m 44 jaar n = 7

45 t/m 54 jaar n = 6

55 t/m 68 jaar n = 9

Energielabel

A/B n = 4

C/D/E n = 8

F/G n = 1

Weet ik niet/niet definitief n = 13 
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