Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Per 1-1-2021 wordt de energielabelsystematiek voor woningen waarbij op afstand een erkend
deskundige bewijsmateriaal voor getroffen maatregelen keurt (ook wel het vereenvoudigd
energielabel genoemd, het VEL) aangepast. De systematiek wordt vervangen voor een
systematiek waarbij een adviseur langskomt in de woning en een opname doet, waarmee ook het
VEL komt te vervallen. Deze systeemwijziging gaat gepaard met de wijziging van de
bepalingsmethode. Vanaf 1-1-2021 wordt overgestapt naar de meer uitgebreide
bepalingsmethode NTA 8800. De opleidingen die adviseurs hiervoor moeten volgen zijn reeds in
maart gestart en vergen meer kennis dan de opleiding benodigd voor de rol van erkend
deskundige in de huidige systematiek.
Gewenst is om de nieuwe opleiding gebaseerd op de NTA 8800 ook als bewijs van
vakbekwaamheid aan te merken voor de rol als erkend deskundige, totdat het VEL komt te
vervallen, zodat ook op grond van de nieuwe opleiding het VEL kan worden geregistreerd,
aangezien de nieuwe opleiding ook de hiervoor benodigde kennis omvat. Hiertoe moet de REG
aangepast worden.
2. Wie zijn betrokken?
De brancheverenigingen van energielabadviseurs hebben het verzoek tot wijziging gedaan. De
wijziging van de regeling heeft effecten voor de energielabeladviseurs die de opleiding voor de
NTA 8800 hebben gevolgd en succesvol afgerond.
3. Wat is het probleem?
Zonder aanpassing van de regeling kunnen adviseurs die opgeleid zijn met de nieuwe
bepalingsmethode NTA 8800 niet aan de slag als erkend deskundigen voor het registreren van het
VEL, terwijl de NTA 8000 opleiding moeilijker is en ze dus inhoudelijk meer dan genoeg
gekwalificeerd zijn. In de tweede helft van 2020 zullen mogelijk nog veel erkend deskundigen
nodig zijn bij een verwachte piek in de vraag naar het registreren van het Vereenvoudigd
energielabel, voordat deze mogelijkheid niet meer bestaat vanaf 1-1-2021. Na 1-1-2021 zullen
met de energielabelmethodiek de kosten voor het laten registreren van een energielabel namelijk
stijgen.
4. Wat is het doel?
Het doel is dat gekwalificeerde adviseurs ook als erkend deskundigen aan de slag kunnen om het
VEL te kunnen registreren.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
In de REG regelt de overheid welk bewijs van vakbekwaamheid nodig is om erkend deskundigen
te kunnen zijn. De overheid is de enige die kan regelen dat adviseurs met een opleiding
gebaseerd op de NTA 8800 ook aangewezen worden.
6. Wat is het beste instrument?
Wijzigen van de Regeling energieprestatie gebouwen. Omdat in de REG vastgelegd is welk bewijs
van vakbekwaamheid nodig is om erkend deskundige te zijn, is de enige mogelijkheid om dit te
regelen het wijzigen van deze ministeriële regeling middels een wijzigingsregeling.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Er worden geen negatieve gevolgen voorzien. Meer adviseurs kunnen aan de slag als erkend

deskundigen, om de verwachte toe te nemen vraag in de tweede helft van het jaar op te kunnen
vangen.

