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Geachte minister Ollongren, 

 

 

 
 

 

Allereerst willen wij u beterschap wensen en hopen wij dat u spoedig weer gezond 

bent. Met deze brief vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. Sinds 1 januari 

2021 is het nieuwe energielabel voor woningen ingevoerd. Voorafgaand aan de 

invoering van het label zijn beloftes gedaan over de betaalbaarheid van het label. De 

vereniging constateert echter dat deze belofte in de praktijk (nog) niet wordt 

waargemaakt en dat huiseigenaren geconfronteerd worden met substantieel hogere 

kosten. Wij achten het daarom noodzakelijk dat u direct ingrijpt en de regie neemt.  

 

 

Belofte niet waargemaakt 

 

Ten tijde van de wetsbehandeling van het nieuwe energielabel, maar ook in een 

Kamerbrief1, is aan de Kamer gecommuniceerd dat het energielabel voor een 

eengezinswoning maximaal 190 euro gaat kosten en deze waarschijnlijk nog zal dalen. 

Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt echter dat een huiseigenaar die nu 

een label aanvraagt voor een woning van circa 150m² gemiddeld 307 euro betaalt. Dit 

is bijna twee keer meer dan beloofd.  

 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat adviseurs niet goed vindbaar zijn op de 

website van Centraal Register Techniek2. De resultaten van de steekproef treft u aan in 

de bijlage.  

 

 

Ingrijpen minister direct vereist 

 

Er heerst veel onrust rondom het energielabel onder huiseigenaren. Er zijn te weinig 

adviseurs voor eigenaar-bewoners, wat zorgen met zich meebrengt ten aanzien van 

o.a. de boete die zij moeten betalen wanneer het label niet definitief is bij overdracht, 

daarnaast is er onzekerheid over de kwaliteit en zijn de kosten te hoog. Hiermee wordt 

de huiseigenaar het kind van de rekening. Ook mogelijke toekomstige aanpassingen, 

zoals een digitaal energielabel zijn nog onzeker en wordt deze huidige groep 

(toekomstige) huiseigenaren niet mee geholpen.  

 

 
1 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-moties-in-relatie-tot--energielabel  
2 Bron: https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-moties-in-relatie-tot--energielabel
https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/
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Wij roepen u daarom op om met de branche om tafel te gaan en te komen tot een 

oplossing, die per direct de betaalbaarheid van het energielabel vergroot en tegemoet 

komt aan de beloftes die zijn gemaakt.  

 

We zijn graag bereid om een verdere toelichting te geven.  

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

Cindy van de Velde 

Algemeen directeur 

c.c.: Vaste commissie Binnenlandse Zaken 


