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Voordelen van een energielabel
Het energielabel kan een gunstig effect 
hebben op de verkoop- of verhuurprijs van 
uw woning. Een hoog energielabel (bij voor-
beeld A, B of C) kan de verkoop of verhuur 
versnellen.
Het energielabel bevat tips over het energie-
zuiniger maken van uw huis. Investeren in 
energiebesparende maatregelen levert meer 
wooncomfort en een lagere energierekening 
op. 

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
een woning is en gaat van G (minst zuinig) tot 
A (meest zuinig). Welk label de woning krijgt, 
hangt af van de hoeveelheid fossiele energie 
die per jaar gebruikt wordt voor verwarming, 
koeling, tapwater en ventilatie.

Van voorlopig naar definitief
In 2015 zijn voor alle woningen in Nederland 
voorlopige energielabels vastgesteld op basis van 
een aantal gegevens zoals bouwjaar, woning-
type en woonoppervlak. U kunt het voorlopige 
label voor uw woning opzoeken op
energielabel.nl/woningen/zoekjeenergielabel 
Bij verkoop of verhuur van een woning is ech-
ter een definitief energielabel verplicht. Dat was 
zo en dat blijft zo. Wat per 1 januari aanstaande 
verandert is de manier waarop dat label wordt 
vastgesteld en wie daartoe is bevoegd. Als u 
niet van plan bent om te verkopen of te ver-
huren, is een nieuw definitief label dus (nog) 
niet nodig.
Tot nu toe kon u zelf ‘op afstand’ een definitief 
energielabel aanvragen via de website ener
gielabelvoorwoningen.nl en dat kan nog steeds 
tot 31 december aanstaande. Om het defi-
nitieve energielabel te krijgen, moet je met 
je DigiD inloggen, een aantal vragen beant-
woorden en indien nodig je woninggegevens 
aanpassen, bijvoorbeeld welke energiebespa-
rende maatregelen zijn getroffen. Ook dien 

je bewijs voor die maatregelen aan te leveren. 
Vervolgens volgt er een controle op afstand 
door een erkend deskundige. Pas na goedkeu-
ring van de deskundige wordt het definitieve 
energielabel vastgesteld en geregistreerd. 
Als u de aanvraag voor 1 januari 2021 doet, 
heeft u samen met de deskundige tot april 
2021 de tijd om de aanvraag af te ronden, 
zodat het energielabel kan worden geregis-
treerd. Een definitief toegekend energielabel 
blijft 10 jaar geldig. Deze procedure kost u 
enige tientjes, afhankelijk van de door u geko-
zen deskundige.

Nieuw energielabel vanaf 1 januari
Onlangs zijn in de pers berichten verschenen over wijzigingen die de overheid 
per 1 januari 2021 invoert voor het aanvragen en bepalen van een energielabel 

voor woningen en andere gebouwen. Hierbij leggen we in het kort uit wat er gaat 
veranderen en waar u meer informatie hierover kunt vinden.
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http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/
https://www.energielabelvoorwoningen.nl/
https://www.energielabelvoorwoningen.nl/
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Doe iets

Het was een weinig aaibaar jaar

met overal meedogenloos virus op de loer

met minder geluk, meer zorg, 

verdriet, gemis van wie je liefhad

zeg vooral niet ‘dat het goed komt’

- niet alles komt goed - maar begin

aan je oude of nieuwe dromen

want gisteren is voorbij

doe iets in het nieuwe jaar wat niemand

verwacht en jij zelf het allerminst

iets wat je liever negeert of al vaker

dacht te doen of te zeggen

zoals met elk voornemen:

begin niet morgen, maar vandaag

nog beter: nú op dit moment

na het lezen van deze punt.

Olga Millenaar
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Energieadviseur
Vanaf 1 januari moet u een energielabel aan-
vragen door een afspraak te maken met een 
daartoe gecertificeerd energieadviseur, die 
werkt volgens Europese richtlijnen en nor-
men. De adviseur komt bij u langs en in-
specteert de woning. Hij of zij neemt daarbij 
kenmerken van de woning op, zoals de af-
metingen ervan, de mate van isolatie en de 
aanwezige installaties (bijv. zonnepanelen en 
cv-ketel). Op basis hiervan wordt berekend 
hoeveel energie er nodig is voor verwarming, 
warm water, ventilatie en koeling van de wo-
ning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger 
en is het mogelijk om verbetermogelijkheden 
op maat aan te bieden.
Deze aanbevelingen voor verduurzaming ko-
men ook op het label te staan. Naar verwachting 
bedragen de kosten van een energielabel straks 
gemiddeld € 250 voor eengezins woningen 
en gemiddeld € 100 voor appartementen. 
Vogelwijk Energie(k) hoopt binnenkort een le-
denactie te lanceren met korting op het nieuwe 
energieadvies (labelaanvraag). Houd onze web-
site vogelwijkenergiek.nl in de gaten voor nadere 
en up-to-date informatie.
Het aanvragen van een definitief energiela-
bel-nieuwe-stijl, dus inclusief een energiead-
vies, is een mooie gelegenheid om de energie-
besparing en verduurzaming van uw woning 
een extra zetje te geven. Bedenk dat isolatie 
een van de beste, makkelijkste en financieel 
aantrekkelijkste manieren is om energie te be-
sparen en uw woning te verduurzamen zon-
der verlies van comfort. Als u zelf aan de slag 
wilt of er meer over wilt weten, bijv. voordat u 
een adviseur of bedrijf in de arm neemt, dan 
is er een aantal websites waar u terecht kunt, 
zoals milieucentraal.nl of eigenhuis.nl 

http://www.vogelwijkenergiek.nl/
http://www.milieucentraal.nl
http://www.eigenhuis.nl/



