
 

 

Factsheet 5.4 
 
 

EPBD en energielabels in Europa 
 
 

Wat regelt de EPBD? 

De Europese richtlijnen voor energiebesparing in gebouwen (EPBD) is de regelgeving 
voor de verbetering van de energieprestaties van gebouwen in Europa. Het belangrijk-

ste onderdeel uit de eerste versie uit 2002 was de invoering van het energielabel voor 
woningen en gebouwen. Het doel is bewustmaking van energiebesparingsmogelijkhe-

den en een aanzet tot het nemen van maatregelen. In 2006 moesten de EU-lidstaten 

de onderdelen (waar noodzakelijk) in hun wetgeving geïmplementeerd hebben.  
 

Wat regelt de in 2010 herziene EPBD? 
De EPBD is halverwege 2010 herzien. De Europese lidstaten moeten de nieuwe richtlijn 

binnen 2,5 jaar implementeren. Dit betekent dat vanaf eind 2012 een aantal belangrij-
ke wijzigingen wordt doorgevoerd met nogal wat gevolgen voor energiebesparing in de 

gebouwde omgeving. Zo geldt in elke lidstaat vanaf 1 januari 2013 dat het energiela-

bel: 
 verplicht moet worden overgedragen bij nieuwbouw en bij verkoop of verhuur 

van een gebouw; 

 moet worden vermeld in advertenties in commerciële media; 

• moet worden opgehangen in gebouwen die veelvuldig door publiek bezocht 
worden; 

• pas mag worden verstrekt na keuring door onafhankelijke en/of erkende des-

kundigen. 
Ook moeten de lidstaten vanaf 2013: 

 energieprestatie-eisen vastleggen voor nieuwe gebouwen en bestaande ge-

bouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan (ongeacht het vloeropper-
vlak);  

 nieuwe gebouwen mogen na 2020 'nearly zero' energie verbruiken;  

 de energie die nog nodig is, moet afkomstig zijn uit duurzame bronnen. 

Om de verplichtingen (vooral die ten aanzien van het energielabel) te kunnen waarma-
ken is een handhavings- en sanctioneringssysteem nodig dat wettelijk wordt vastge-

legd. In Nederland wordt de basis gevormd door de Wet Kenbaarheid Energieprestatie 

Gebouwen. Onderdelen zullen terechtkomen in het Bouwbesluit, het Besluit Energie-
prestatie Gebouwen en de Regeling Energieprestatie Gebouwen.  

 
Wat betekent de EPBD voor Nederlandse woningcorporaties? 

De EPBD heeft invloed gehad op de sociale woningsector in Nederland (denk in het 

bijzonder aan het energielabel). Enkele belangrijke aspecten zijn: 
 woningcorporaties zijn verplicht energielabels uit te geven voor hun gehele 

voorraad; 

 het energielabel levert kennis op van de huidige en potentiële energieprestatie 

van de sociale woningvoorraad. 
Beleidsambities (zoals het doel dat in 2020 de totale huurwoningenvoorraad van de 

corporaties ten minste een gemiddelde Energie-Index van 1,25 - gemiddeld energiela-

bel B - moet hebben), geven het energielabel ook een strategische rol. De aanpassing 
van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), in 2011 waarbij punten worden toegekend 

bij een gunstig label versterkt die rol nog verder. Het kabinet Rutte II is echter voor-
nemens het WWS af te schaffen. Corporaties staan dan weer met lege handen: er is 

geen mogelijkheid meer om de kosten van energiezuinige maatregelen te verrekenen in 
de huur.



 

 

Zijn ervaringen van de Nederlandse woningcorporaties vergelijkbaar met die 
van corporaties in andere Europese landen? 

Een in 2011 uitgevoerde vergelijking tussen de Nederlandse ervaringen en een aantal 

Europese landen (Frankrijk, Portugal, Duitsland, Zweden, Denemarken, Engeland, Est-
land en Italië) liet de volgende overeenkomsten en verschillen zien: 

 Alleen de Zweedse sociale woningsector is verplicht om de voorraad te labe-

len binnen een bepaalde tijd.  
 De te behalen besparingsdoelen zijn vastgelegd in Zweden, Frankrijk en Por-

tugal. en in Duitsland op deelstaatniveau. Deze afspraken spiegelen zich gro-

tendeels aan de Europese doelstellingen, maar zijn verschillend geformuleerd 

(bijv. te behalen CO2-reductie, te maken energielabelsprongen etc.). 
 Evenals in Nederland is in Engeland en Duitsland het terugverdienen van de 

kosten van de maatregelen via de huur een belemmering. Instemming ver-

krijgen van de huurders is een probleem in Denemarken, Duitsland en Est-
land. Alleen in Duitsland worden financiële beperkingen door de verhuurders 

minder als een belemmering gezien.  
 Het label fungeert net zoals in Nederland als een instrument om bewustwor-

ding te creëren voor het energieverbruik van de voorraad en als een middel 

om prioriteiten te stellen voor de verbetering van woningen. Minder duidelijk 

is de rol van het label als instrument voor bewustwording voor huurders in 
Duitsland, Denemarken, Italië en Zweden. 

 In Zweden bestaan problemen met de nauwkeurigheid, want labels gaan al-

leen over het theoretische energiegebruik. In Frankrijk worden de labels aan-
gevuld met gedetailleerd technisch onderzoek, wat onderdeel uitmaakt van de 

besluitvormingsprocessen rondom renovatie. In het algemeen zien de meeste 

andere landen de waarde van het label voor de woningcorporaties als ‘gemid-
deld van belang’.  

 In Denemarken gebeurt het monitoren van de verbetering van de energie-

prestatie in samenwerking met een aantal corporaties plaats op vrijwillige ba-
sis. In Duitsland leveren de leden van brancheorganisatie GDW jaarstatistie-

ken van het gemiddelde energiegebruik en CO2-uitstoot aan. In Zweden ge-
bruik brancheorganisatie HSB het Svante-systeem (ontwikkeld door Respect 

Europe) om de CO2-reductie te berekenen. 

 In Zweden en Duitsland is het werkelijke energieverbruik van de huurders be-

kend. Dit blijkt nuttig voor de nauwkeurigheid van het monitoren. In Dene-
marken is het werkelijke energieverbruik bekend bij een aantal woningcorpo-

raties via de woonlastenrekening.  
 

Meer weten? 

 Buildup: webportal voor Europa over energie in gebouwen, 

http://www.buildup.eu/. 
 Cecodhas: koepelorganisatie van nationale en regionale volkshuisvestingsor-

ganisaties in Europa: http://www.cecodhas.org/. 

 ECEE (European Council for an Energy Efficient Economy) verstrekt actuele 

informatie aan overheden, bouwindustrie, onderzoeksinstellingen en bewo-
nersorganisaties: http://www.eceee.org. 

 Alle ontwikkelingen binnen de Europese Unie op een rij: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm. 
 Ondertekenaars van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, 

NEPROM, NVB, ministerie van BZK, die 50% energiereductie willen realiseren 

in de nieuwbouw in 2015) geven informatie over de actuele stand van zaken 

op: http://www.lente-akkoord.nl/. 
 OTB-rapportages en documenten:  

http://www.wk2020.nl/pages/projecten5log.php. 
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