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Nederlandschrikt
wee
Onderh et voorzitterschapvan
Zwedenwerd opLTnovember
2009in Brusseleen akkoord
bereikt tussenhet Europees
Parlementen de ministerraad.
Het ging om deherzieningvan de
bouwrichtlijn (EPBD)die
de eneÍgieprestatievoor de gebouwenin
de EUregelt.ZalNederlandweer
verbaasdwakker schrikken?
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iedereen in de sectorbezig n-asmet de r oorbereiding van de Kopenhagen-conferentie,
waar immers doelen van een veel hogere orde
aan de beurt zouden komen. Vanwege het
feit dat de nieuwe procedureregels van het
onlangs goedgekeurde Lissabon-verdragnog
in de aangenomen tekst verwerkt moesten
worden en ook vanwege de benodigde tijd
voor de exacte vertalingin

4 talen, zal de
publicatie van deze nieuwe richtlijn pas in
mei/juni plaatsvinden. Misschien worden er
dan ook nog wat mensen wakker in Nederland. Dit klinkt misschien cynisch maar ook
de eerste bouwrichtlijn, die in zooz werd
aangenomen, heeft in Nederlandnietbepaald
een warme ontvangst gel<regen.
De EuropeseCommissieraakt geiïriteerd doordat de Nederlandse overheid op verzoeken om

Geensanctie

inlichtingen geenantwoord heeft gegeven.Erwordt nu een officiëlein gebrekestelling oveïwogen.

In eersteinstantie reageerdehet kabinet
ZaIrnI Balkenendedestijdsduidelijk verrast
toen men ontdektedat de richtlijn al aangenomen was en wilde men er eigenlijk helema a l v anaf v anweged e v re e sv o o r e x tra
administratievelasten en uit angst voor
negatievereactiesvan huizenbezitters.Pas
in zoo8 werd een deel van de richtlijn met
grotevertragingingevoerd.Helaaswordt de
invoeringvanhet energielabelvoorgebouwen
en huizen, een uiterst essentieelonderdeel
van de richtlijn, in feitedoor de Nederlandse
autoïiteitentot op hedenbewust gesaboteerd.
Op de websitevan VROM staatexpliciette

1ezen,datafgevenvan dit energielabel
welisrvaarverplichtis bij verkoopen verhuur van
eenhuis, maar dat er geensanctiesop staan
alsje hetniet doet.Dezemaniervan Europese
rvetgevlnginvoerenis tamelijkuniek. Steltu
zich voor dat de Grieken (ik geef maar een
voorbeeld)eenrichtlijn tegenhet gebruik van
bestrijdingsmiddelenbij fruitteelt op deze
'lnvoeren'.De commentatoren
manier zor-rden
zouden over elkaar heen buitelen om de
onbetrouwbaarheid
van onzeEuropesepartneís aan de kaak te stellen.Nu Nederland
rneïzo'n creatieveoplossingkomt, zijn met
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namede Consumentenbond
en deVereniging
Eigen Huis daaroverechter zeer tevreden,
omdat dezeorganisatiesvanafhet begin actie
hebbengevoerdom huizenbezitterste vrijwarenvan de kostenvan zo'n energielabelen
daarbildus in iedergevalweinig ooghadden
voor de belangen van potentiëlekopersi
huurders en het milieu. De rest van Neder1and,inclusief de politiek, is zich blijkbaar
niet ergbewustvan dit allesen siikt de regelmati ge opti mi sti sche ber icht en over de
slimme stimulering van werkgelegenheid
door energiemaatregelen
in de bouw.

verbaasdwakker
voordatde Commissieecht ernstigeiuridischedruk gaatuitoefenen.
Nog evenvoor de volledigheid: het gaathier
om een energielabel voor alle huizen en
gebouwendie verhuurd ofverkocht worden
met daarbij een advies voor energetische
verbeteringen. Dit is dus vooral belangriik
voor kopers/starteÍsop de woningmarkt die
moeten weten waar ze aan beginnen. Het is
ook een stimulans voor huizenbezitters en
van hun
verhuurdersom de energieprestatie
huizen of gebouwen te verbeteren om
zodoendein een betereklassete komen.

LucWerring:
Energiebesparing
in gebouwenis
eenklassieke
win-win-situatie.

Er is verder nog een groot aantal gedetailleerde eisen gesteldaan bouwonderdelen
normstelling en inspectie van verwarmingen koelinginstallaties.

Verbeteringen
Maar nu komt er dus een nieuwe bouwrichtlijn met een aantalopvallendeverbeteringen
waarvan de volgendehet meest in het oog
springen:
. In een apart artikel aan het eind van de
richtlijn staatde explicieteeis dat de lidstaten effectieveen ontmoedigende sancties
moeten instellen voor het niet navolgen
van de artikelen van de richtlijn. Deze
sanctiesmoetenooktijdig aande Commissie medegedeeldworden. Blijkbaar wil de
Commissieniet nogmaalsmet de creatieve
oplossingenvan Den Haag geconfronteerd
worden.
. Verdermoet de energieklassevan eenhuis
of gebouw dat te koop aangebodenwordt
verplicht in alle advertentiesworden opge-

In gebrekestelling
Op dit moment ligt in Brusseleenklacht van
gedupeerdeNederlandsebedrijvendie deze
energielabelswilden gaan afgevenen daarvoor investeringenhebben gedaan.Zli gaan
er terecht van uit, dat door de gebrekkige
invoering van de richtlijn een groot deelvan
hun te ver*'achtenomzet niet meer haalbaar
is. De Commissieheeftdezeklachtnogsteeds
in behandeling en raakt redelijk geïrriteerd,
doordatde Nederlandseoverheidop verzoeken om inlichtingen geen antwoord heeft
gegeven.Er wordt nu een officiële in gebreke
stelling overwogen.Dat zal allemaal lang
gaanduren en de Nederlandseoverheidkan
het waarschijnlijk nog wel een jaar rekken

nomen.
. Als een gebouw ofhuis grondig wordt
gerenoveerd,dan moeten tegelijkertijd de
energieprestatiesverbeterdworden tot op
het dan geldendeniveau voor nieuwe
gebouwen!In de oorspronkeliikerichtiijn
werd een soortgelijkeeisalleengesteldaan
grote gebouwenmet een gebruiksoppervlak
bovende r.ooo vierkantemeteÍ.
. Yanaí zoztmoeten alle nieuwe gebouwen
zo goed als energienetrtaalzlin (dus de
nog in het huis geconsumeerdeenergie
moet minstens gecompenseerdworden
door de energie die in het huis, bijv. door
zonnepanelen duurzaam wordt geproduceerd).Voor publieke gebouwengeldt deze
eis al vanafzor8.

Minderruimte
Het is eenverbazingwekkendgedetailleerde
en vergaanderichtlijn, in tegenstellingtot de
eersterichtlijn die meer ruimte aan de lidstaten toeliet. Deze werd echter destijds
aangenomenin een situatie waarbij het subsidiariteitsbeginselsterk werd verdedigd en
klimaat nog niet zo'n hot item was. Blijkbaar
is men, geziende ervaringen met de eerste
richtlijn, tot de conclusie gekomen dat
sommige lidstaten wat minder ruimte moeten
krijgen, vooral omdat het nu om erkende
gemeenschappelijkeproblemen gaat.
Na de publicatie in mei/juni hebben lidstaten
t\Meeen een halfiaar om allesin te voeren,
dus vanaf januari 2or) zolt het allemaal
moetenwerken.Of eerder.Energiebesparing
in gebouwenis een klassiekewin-win-situatie.Minder afhankelijkvan fossieleenergie,
minder CO, en de besparingen betalen
ruimschoots de extra werkgelegenheid die
erdoor gecreëerdwordt. Misschien zou
Nederland nu alvastkunnen beginnen met
voorbereidingen, zodal we niet opnieuw
achterin de rij aansluiten.Nederlandis graag
gidsland a1shet gaatom lange termijn doelstellingen en marktgeoriënteerdemechanismen voor milieu en klimaatbeheersing,
en het zou nu ook dezemeer concretemaatregel zo snel mogeliik en zonder uitwiikmogelijkhedenmoeteninvoeren.Denemarken
hoeft bijna niets te veranderen aan de wetgeving op dit gebied.De Denen doen alles al
I
laren.
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