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Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Energieadviseurs luiden noodklok 
Volwaardig energielabel is essentieel voor geloofwaardige verduurzaming 
 
Onze verbazing was eind vorige maand groot toen de motie ‘Koerhuis’ werd aangenomen waarin een 
kleine Kamermeerderheid de regering oproept om af te zien van verplichte invoering van een 
volwaardig energielabel. Wij willen u en de regering vragen om de invoering van het energielabel niet 
nog langer uit te stellen. Onze vereniging wil graag toelichten waarom dit, in onze optiek, een zeer 
verkeerd signaal en maatregel zou zijn. Wij hopen dat wij ons standpunt op korte termijn in een 
gesprek mogen toelichten. Met deze brief sturen wij u alvast onze belangrijkste argumenten toe. 
 
Uitstel van het verplicht maken van het volwaardige energielabel bij verkoop of verhuur maakt de 
verduurzamingsopgave in ons land nog lastiger. Zonder een goed advies dat gepaard gaat met het 
Energielabel kan een huiseigenaar minder goed bepalen welke investeringen zinvol zijn. Daarom helpt 
de regering de verduurzaming het meest door de geplande invoering van het verplichte energielabel 
per 1 januari 2021 door te zetten. 
 
Daarnaast heeft de branche van energieadviseurs (FedEC) enorm veel tijd en energie gestoken in het 
opleiden en klaarstomen van vakmensen die het opstellen van een energielabel op basis van deze 
NTA8800 kunnen uitvoeren. De overheid toont zich van zijn minder betrouwbare kant als zij nu 
opnieuw - als ongeveer enige land in Europa - niet een volwaardig energielabel verplicht stelt. 
 
Zou de overheid opnieuw tot uitstel van de invoering besluiten, ontstaat grote onzekerheid bij de 
beroepsgroep van energieadviseurs, waardoor velen van hen zullen afhaken. Onze vakmensen, de 
technisch specialisten, voelen zich inmiddels een speelbal van de politiek. Een invoering van het 
energielabel op een later moment, wat Europa ongetwijfeld zal afdwingen, zal door het verlies van 
veel energie-adviseurs veel moeizamer verlopen. Daarom willen wij namens de FedEC zo snel 
mogelijk in gesprek met u om nogmaals het belang en de noodzaak van een spoedige invoering van 
een volwaardig energielabel toe te lichten.  
 
Wij hopen op een positieve reactie en stellen ons beschikbaar voor een afspraak op korte termijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hugo Breuers,  
FedEC bestuurslid en voorzitter Werkgroep Gebouwde Omgeving 
06 - 50 500 822  
h.breuers@fedec.nl 
 
 
Bijlage: persbericht met toelichting van de standpunten van de FedEC 
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