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Geachte minister Ollongren, 

 

 

 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Door wijzigingen in de EPBD III zijn 

er sinds 10 maart jl. nieuwe verplichtingen gekomen voor huiseigenaren. Er zijn nog 

veel vragen en onduidelijkheden over de verplichtingen. Met deze brief verzoeken wij u 

te komen met een plan om huiseigenaren te helpen en (financieel) te ontzorgen om 

aan de nieuwe verplichting te kunnen voldoen. 
 

Nieuwe verplichting met consequenties voor huiseigenaren 

Sinds 10 maart 2020 zijn huiseigenaren verplicht om de CV-installatie (radiatoren en 

convectoren) waterzijdig in te regelen1 wanneer de warmtebron (CV-ketel en/of 

(hybride) warmtepomp) is vernieuwd of vervangen. Daarnaast geldt in een aantal 

gevallen de verplichting dat de temperatuur per ruimte geregeld kan worden. Dit heeft 

consequenties voor huiseigenaren. Het kan in positieve zin zorgen voor 

energiebesparing, maar daar staan hoge (onvoorziene) kosten tegenover.  

 

Onvoldoende communicatie vanuit het Rijk 

De verplichting is met stille trom ingevoerd. Pas met de beantwoording van de 

Kamervragen van het Kamerlid Koerhuis2, medio oktober, is duidelijk geworden dat het 

hier om een (kostbare) verplichting voor huiseigenaren gaat. In de tussentijd ontbreekt 

duidelijke communicatie en ondersteuning richting huiseigenaren over de 

consequenties van de verplichting. Sterker nog een landelijke subsidie voor waterzijdig 

inregelen stopt per 1 januari 2021.  

 

Dat er onvoldoende communicatie is geweest vanuit het Rijk wordt bevestigd met 

cijfers uit ons onderzoek waterzijdig inregelen (zie bijlage) onder ruim 3000 

 
1 Video verwarming waterzijdig inregelen van Vereniging Eigen Huis 
https://youtu.be/6dNWu3zglx0  
2 Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Ook radiatoren onder toezicht’ 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16967&did=2020D41
541 

https://youtu.be/6dNWu3zglx0
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16967&did=2020D41541
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16967&did=2020D41541
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huiseigenaren. Bij ruim 90% van de huiseigenaren, die een nieuwe warmtebron heeft 

sinds 10 maart, heeft de installateur hen niet verteld over de geldende verplichting. 

Nog steeds veel vragen 

Huiseigenaren hebben nog steeds veel vragen over de nieuwe verplichting. Vragen, 

zoals: hoe weet ik of mijn installatie waterzijdig is ingeregeld? En of dat ook goed is 

gedaan? Is het ook verplicht bij stadsverwarming? En hoe zit het met luchtverwarming? 

Waarom komt de subsidie te vervallen? Vragen die nu niet beantwoord kunnen 

worden, omdat de verplichting nog vele onduidelijkheden kent. 

 

Ruim 9 op de 10 huiseigenaren wil daarom duidelijke communicatie vanuit het Rijk. 

Daarnaast willen ze informatie en advies ontvangen over kosten en opbrengsten van 

waterzijdig inregelen, welke stappen zij zelf kunnen zetten én of in hun specifieke 

situatie de verplichting ook geldt. Tot op heden ontbreekt deze informatie.  

 

Oproep tot duidelijkheid 

Met deze brief willen wij u vragen om met een concreet plan te komen waarin u 

aangeeft hoe u huiseigenaren gaat helpen en (financieel) ontzorgen om te kunnen 

voldoen aan de nieuwe verplichting. De resultaten van ons onderzoek kunnen daar een 

goede basis voor zijn.  

 

We zijn graag bereid om een verdere toelichting te geven.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

 

 

Cindy van de Velde 

Algemeen directeur  

 

c.c.: de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  

 

 

 

 
  

 

 


