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Het energieprestatie-
certificaat voor een gebouw 
naar Nederlands en Duits 
recht

De berekeningsmethode,  

inzet van deskundige en sanctionering 

met elkaar vergeleken

mr. dr. L.B.A. Tigelaar1

1. Inleiding

De Europese Unie hecht veel waarde aan energiebe-
sparing om zo de uitstoot van CO2 te beperken. Eén 
van de manieren om dit te bereiken is de verduur-
zaming van gebouwen.2 Om deze verduurzaming te 
stimuleren is het energieprestatiecertificaat -in de 
volksmond energielabel- ingesteld. Bij de waarde 
van het energieprestatiecertificaat op de woning-
markt worden vraagtekens gezet. In oktober 2018 
heeft het consumentenprogramma Radar aandacht 
besteed aan het energieprestatiecertificaat onder 
het thema: Verkeerd energielabel voor je huis: wie 
is verantwoordelijk?3 Onder meer naar aanleiding 
hiervan heeft de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties toegezegd het energiepres-
tatiecertificaat te willen verbeteren.4 Dat lijkt ook 
hard nodig te zijn omdat berichten circuleren dat 
het aanvraagsysteem van het certificaat niet zou 
deugen, professionals in de markt het certificaat 
niet serieus zouden nemen en er problemen zijn 

1. Mr. dr. L.B.A. Tigelaar is universitair docent privaat-
recht en verbonden aan de vakgroep privaatrecht en 
notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen.

2. Zie https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-stra-
tegy/clean-energy-all-europeans_en#energy-perfor-
mance-in-buildings (laatst geraadpleegd op 12 okto-
ber 2020).

3. Radar, Verkeerd energielabel voor je huis: wie is ver-
antwoordelijk? 2018, te vinden op: https://radar.avrot-
ros.nl/uitzendingen/gemist/item/verkeerd-ener-
gielabel-voor-je-huis-wie-is-verantwoordelijk/ (laatst 
geraadpleegd op 8 oktober 2020).

4. ‘Minister wil energielabel woningen verbeteren’, Re-

formatorisch Dagblad 21 februari 2019.

met de sanctionering.5 De vrees bestaat dat de plan-
nen van de Minister niet leiden tot daadwerkelijke 
verbetering van het energieprestatiecertificaat. Zo 
betitelt Vereniging Eigen Huis het energieprestatie-
certificaat als ‘zinloos’ omdat het niets extra’s biedt 
en wil zij dat de plannen van de Minister worden 
geschrapt.6 In deze bijdrage zal het energiepresta-
tiecertificaat vanuit rechtsvergelijkend perspectief 
onder de loep worden genomen. Ik ga aan de hand 
van het Europese en Duitse recht bekijken hoe het 
energieprestatiecertificaat voor een gebouw kan 
worden verbeterd. Ik heb gekozen voor de vergelij-
king met deze rechtssystemen omdat het energie-
prestatiecertificaat een Europese oorsprong heeft 
en ik door eerder verricht onderzoek weet dat het 
Duitse rechtssysteem veelal uitgaat van private 
handhaving.7 Deze private insteek is voor het ver-
beteren van het energieprestatiecertificaat een in-
teressant perspectief met het oog op a) de inzet van 
de deskundige bij de afgifte van het certificaat en 
b) de sanctionering van het certificaat. Bij de ver-
gelijking wordt in dit artikel gelet op drie aspecten 

5. K. Keuchenius, ‘Het energielabel is een hete aardap-
pel’, Trouw 23 november 2018, ook gepubliceerd in Re-

formatorisch Dagblad 29 januari 2019 en ‘Nieuw ener-
gielabel voor huizen roept felle reacties op’, Algemeen 

Dagblad 12 juli 2019.
6. ‘VEH wil dat duur energielabel wordt geschrapt’, Re-

formatorisch Dagblad 11 juli 2020, ‘Energielabel wordt 
duur; regel het daarom nu’, Eigen huis september 2020 
en ‘Zinloos Energielabel’, Eigen Huis juli/augustus 

2020.
7. L.B.A. Tigelaar, Sanct ionering van informat ieplichten 

uit de Richtlijn consumentenrechten, Zutphen: Uitgeve-
rij Paris 2017.
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van het energieprestatiecertificaat, namelijk de 
inhoud van het energieprestatiecertificaat, de in-
zet van de deskundige bij de verstrekking van het 
energieprestatiecertificaat en de sancties die staan 
op het niet-verstrekken van het energieprestatie-
certificaat of het verstrekken van een onjuist ener-
gieprestatiecertificaat.
De indeling van dit artikel is als volgt. Ten eerste 
ga ik aan de hand van het Europese, Nederlandse 
en Duitse recht na wat het energieprestatiecerti-
ficaat exact inhoudt (paragraaf 2). Ten tweede on-
derzoek ik wat de rol van de deskundige is volgens 
de drie rechtsstelsels bij de verstrekking van het 
certificaat (paragraaf 3). Ten derde ga ik na welke 
sancties in de drie rechtsstelsels worden gekoppeld 
aan het niet verstrekken van het certificaat of het 
verstrekken van een onjuist certificaat (paragraaf 
4). De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie 
(paragraaf 5).

2. De inhoud van het 
energieprestatiecertificaat 

2.1. Het certificaat volgens de Richtlijn 
energieprestatie van gebouwen

Het energieprestatiecertificaat vindt zijn basis in 
de Richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy 

Performance of Buildings Direct ive (EPBD). De EPBD 
maakt onderdeel uit van het Europese juridisch 
kader voor energie-efficiëntie.8 De eerste versie van 
de EPBD stamt uit 2002 en is vervangen door een 
versie uit 2010.9 Deze versie is in 2018 met behoud 
van het richtlijnnummer vrij grondig gewijzigd in 
het kader van het programma ‘Clean Energy for all 
Europeans’ om de energieprestatie van de gebou-
wen in de lidstaten te verbeteren.10 De wijziging, die 
op 10 maart 2020 in de lidstaten moet zijn geïmple-
menteerd, bestaat uit verschillende maatregelen 
die lidstaten moeten nemen, zoals het maken van 
een langetermijnstrategie voor renovatie om het 
huidige gebouwenbestand koolstofvrij te maken, 
het stellen van kostenoptimale minimumeisen 
voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en 

8. Zie https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-effi-
ciency/energy-efficient-buildings_en (laatst geraad-
pleegd op 25 september 2020).

9. Richtlijn 2002/91/EG vervangen door Richtlijn 
2010/31/EU.

10. Richtlijn 2010/31/EU gewijzigd door Richtlijn 
2018/844/EU. Zie over deze doelstelling: https://ec.eu-
ropa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-ef-
ficient-buildings/energy-performance-buildings-di-
rective_en (laatst geraadpleegd op 24 september 
2020). Zie over het programma ‘Clean Energy for alle 
Europeans dat vormgeeft aan het akkoord van Parijs: 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-effici-
ency/energy-performance-of-buildings/energy-per-
formance-buildings-directive (laatst geraadpleegd 
op 8 oktober 2020) en A.A. Kleinhout & L. Di Bella, 
‘Wet- en regelgeving’, Nederlands Tijdschrif t voor Ener-

gierecht 2018/4, p. 201.

bestaande gebouwen die worden gerenoveerd en 
het aanpassen van de methode waarop de energie-
prestatie van een gebouw moet worden berekend.11 
De EPBD verplicht de verkoper of verhuurder om 
bij de oplevering, verkoop of verhuur van een ge-
bouw een energieprestatiecertificaat te overhan-
digen aan de koper of de huurder.12 Lidstaten kun-
nen ervoor kiezen om monumentenale gebouwen, 
religieuze gebouwen, tijdelijke gebouwen die niet 
voor bewoning zijn bestemd, vakantiewoningen 
en kleine alleenstaande gebouwen uit te zonderen 
van deze verplichting.13 Lidstaten dienen verder 
ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertifi-
caat voorhanden is voor een gebouw dat door een 
overheidsinstantie wordt gebruikt, door publiek 
wordt bezocht en een totaal bruikbaar vloeropper-
vlakte heeft van meer dan 250 m2.14 Een verkoper 
of verhuurder van een gebouw moet dus bij een 
transactiemoment over een certificaat beschikken. 
Verder dient in advertenties en commerciële media 
de energieprestatieindicator van het certificaat te 
worden vermeld wanneer gebouwen te koop of te 
huur worden aangeboden.15 Een afgegeven energie-
prestatiecertificaat is tien jaren geldig.16

Over het doel van het energieprestatiecertificaat 
staan in de Richtlijn energieprestatie van gebou-
wen de volgende overwegingen. Via het energie-
prestatiecertificaat dient de toekomstige koper 
of huurder correcte informatie te krijgen over de 
energieprestatie en ontvangt deze praktisch advies 
hoe deze prestatie kan worden verbeterd. Aan de 
hand hiervan kan een koper of huurder in de toe-
komst een goed geïnformeerde keuze maken over 
eventuele verbeteringen.17 Volgens het Buildings 

Performance Inst itute Europe (BPIE), een non-pro-
fitorganisatie die zichzelf als denktank ziet op het 
gebied van de energieprestatie van gebouwen in 
Europa, is het certificaat een information tool voor 
eigenaren, bezitters en andere actoren op de onroe-
rendgoedmarkt zoals makelaars en notarissen.18 

11. Art. 1 en bijlage Richtlijn 2018/844/EU. De wijzi-
gingen worden besproken op de website van de 
Europese Commissie: https://ec.europa.eu/energy/
topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/
energy-performance-buildings-directive_en (laatst 
geraadpleegd op 24 september 2020). Zie voor de da-
tum van implementatie: art. 3 Richtlijn 2018/844/EU.

12. Art. 12 lid 2 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021). In deze geconsolideerde 
versie van Richtlijn 2010/31/EU zijn wijzigingen uit 
Richtlijn 2018/844/EU verwerkt.

13. Art. 12 lid 6 jo. art. 4 lid 2 Richtlijn 2010/31/EU (gecon-
solideerde versie geldend op 1 januari 2021).

14. Art, 12 lid 1 sub b Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideer-
de versie geldend op 1 januari 2021).

15. Art. 12 lid 4 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 
versie geldend op 1 januari 2021). De richtlijnbepa-
ling houdt wel een slag om de arm met de woorden ‘al 
naargelang het geval’.

16. Art. 11 lid 8 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021).

17. Overweging 22 Richtlijn 2010/31/EU (versie geldend 
op 8 juli 2010).

18. Zie https://www.bpie.eu/about-us/ (laatst geraad-
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Het beoogt een vraag naar energie-efficiënte gebou-
wen te creëren door dit een factor te laten zijn bij de 
beslissing om een transactie met betrekking tot de 
gebouw aan te gaan. 
De belangrijkste informatie op het energiepres-
tatiecertificaat is het energieverbruik van het ge-
bouw.19 Deze wordt transparant weergegeven met 
een energieprestatie-indicator, een labelklasse die 
kan variëren van A tot en met G.20 Bij het te koop of 
te huur aanbieden van een gebouw moet de energie-
prestatie-indicator in de advertentie worden ver-
meld.21 Het energieverbruik is informatie die voor 
de aanstaande verkoper of verhuurder lastig is vast 
te stellen, vandaar dat de inzet van een deskundi-
ge nodig is.22 De energieprestatie geeft het norma-
le energieverbruik weer voor ruimteverwarming, 
ruimtekoeling, warm water voor huishoudelijke 
doeleinden, ventilatie, ingebouwde verlichting en 
andere technische bouwsystemen.23 Ook dient bij 
de berekening rekening te worden gehouden met 
aspecten die een positieve invloed hebben op het 
energieverbruik van de gebouw.24 Te denken valt 
aan plaatselijke blootstelling aan zonlicht en de 
aanwezigheid van verwarmings- en elektriciteits-
systemen die energie uit hernieuwbare bronnen 
verbruiken. 
Sinds 10 maart 2020 dient de energieprestatie op 
het energieprestatiecertificaat te worden uitge-
drukt in kWh/m2 per jaar.25 In de eerdere versie van 
de EPBD werd nog een dimensieloos getal gebruikt 
op het energieprestatiecertificaat. Door een dimen-
sie te gebruiken voor de weergave van energiever-
bruik wil de Europese Commissie aansluiten bij het 
werkelijke verbruik van de woning en minder te 
steunen op het gebruik van ‘referentiewoningen’.26 
Lidstaten dienen bij de beschrijving van de bereke-
ningsmethode van de energieprestatie de ISO-stan-
daarden te volgen.27

Op het energieprestatiecertificaat moeten verder 
referentiewaarden staan zoals de minimumeisen 
die gelden voor de energieprestatie zodat toekom-
stige kopers of huurders de energieprestatie kun-

pleegd op 8 oktober 2020) en Buildings Performan-
ce Institute Europe, Energy Performance Cert ificates 

across the EU 2014, p. 6. 
19. Art. 11 lid 1 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-

sie geldend op 1 januari 2021).
20. Bijlage I punt 2 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 

versie geldend op 1 januari 2021).
21. Art. 12 lid 4 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 

versie geldend op 1 januari 2021).
22. Zie over de inzet van de deskundige paragraaf 3.
23. Art. 3 jo. Bijlage I punt 1 Richtlijn 2010/31/EU (geconso-

lideerde versie geldend op 1 januari 2021).
24. Bijlage I punt 4 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 

versie geldend op 1 januari 2021).
25. Bijlage I punt 1 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 

versie geldend op 1 januari 2021). BPIE, Future-Proof 

Buildings For All Europeans 2019, p. 60-73 bevat een uit-
gebreide toelichting op de berekening.

26. Aanbeveling 2019/786/EU, p. 74 en 75.
27. Bijlage I punt 1 laatste alinea Richtlijn 2010/31/EU (ge-

consolideerde versie geldend op 1 januari 2021).

nen vergelijken en beoordelen.28 Het energiepres-
tatiecertificaat bevat verder aanbevelingen voor 
kostenoptimale of kostenefficiënte verbeteringen 
van de energieprestatie van een gebouwen.29 Deze 
aanbevelingen moeten technisch haalbaar zijn.30 
Aan de volgende aanbevelingen kan worden ge-
dacht: ‘Een zonneboiler voor het opwarmen van 
tapwater’ of ‘Het plaatsen van zonnepanelen voor 
het opwekken van elektriciteit’. Het certificaat kan 
verder in een tabel vermelden wat de terugverdien-
tijden of de kostenvoordelen gedurende de econo-
mische levensduur van deze investeringen zijn.31 
Het certificaat geeft verder aan waar een koper of 
een huurder meer informatie kan krijgen over de 
kostenefficiëntie van de gedane aanbevelingen op 
het certificaat.32

2.2. Het certificaat naar Nederlands recht

In het Nederlandse recht is de EPBD onder meer 
geïmplementeerd in het Besluit energieprestatie 
gebouwen en de Regeling energieprestatie gebou-
wen. In art. 2.1 Besluit energieprestatie gebouwen 
is vastgelegd dat een energieprestatiecertifcaat be-
schikbaar moet zijn bij de oplevering, de verkoop 
of de verhuur van een gebouw. In art. 2.2 Besluit 
energieprestatie gebouwen is vastgelegd welke ge-
bouwen van deze verplichting zijn uitgezonderd. 
In art. 1.1 lid 1 Besluit energieprestatie gebouwen is 
vastgelegd welke informatie op het certificaat moet 
staan. Dit zijn -kort gezegd- het resultaat van de be-
rekening van de energieprestatie van een gebouw, 
referentiewaarden waarmee de energieprestatie 
kan worden vergeleken en de aanbevelingen om de 
energieprestatie te verbeteren.33 De Regeling ener-
gieprestatie gebouwen maakt onderscheid tussen 
woningen en utiliteitsgebouwen.34

De aanvrager van een energieprestatiecertificaat 
kan zich in Nederland voor een vereenvoudigd 
energielabel wenden tot de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO) en het certificaat aan-
vragen. Bij een woning is het verzoek in te dienen 
via de website ‘energielabel voor woningen’.35 De 
aanvrager dient de volgende gegevens in te vullen 

28. Art. 11 lid 1 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021).

29. Art. 11 lid 2 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021).

30. Art. 11 lid 3 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021).

31. Art. 11 lid 3 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde ver-
sie geldend op 1 januari 2021).

32. Art. 11 lid 4 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde 
versie). In Nederland wordt een eigenaar of huurder 
doorverwezen naar www.mileucentraal.nl.

33. Art. 1 Regeling energieprestatie gebouwen.
34. Art. 1 Regeling energieprestatie gebouwen. Bij utili-

teitsgebouwen moet gedacht worden aan kantoren, 
onderwijsgebouwen, bibliotheken, gemeentehuizen, 
ziekenhuizen, zwembaden, winkels et cetera.

35. Art. 2 lid 1 Regeling energieprestatie gebouwen. Het 
betreft de website: https://www.energielabelvoorwo-
ningen.nl/?cookieCheck=true (laatst geraadpleegd op 
8 oktober 2020).



178 Nr. 4 oktober 2020Nederlands Tijdschrif t voor  ENERGIERECHT

Het energieprestat ie cert ificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht  

in een internetapplicatie: het type van de woning, 
het bouwjaar, het woonoppervlak, de beglazing, de 
isolatie van de woning, het verwarmingstoestel, 
het tapwatertoestel, het ventilatiesysteem, de zon-
neboiler en de zonnepanelen.36 De aanvrager kan 
verder eventuele uitzonderlijke getroffen maatre-
gelen invoeren.37 Een aanstaande koper of huurder 
kan ook van te voren via de website van Milieu Cen-
traal nagaan of voor een woning een energiepresta-
tiecertificaat is afgegeven.38 
In Nederland zijn twee soorten energieprestatie-
certificaten te onderscheiden: het Vereenvoudigd 
Energielabel (VEL) en de Energie-index (EI). Eer-
dere versies van de Richtlijn energieprestatie ge-
bouwen boden lidstaten implementatieruimte om 
twee verschillende soorten te ontwikkelen.39 Bij 
het vereenvoudigd energielabel vult de verkoper of 
verhuurder gegevens die betrekking hebben op de 
woning in en wordt op basis daarvan het energie-
prestatiecertificaat afgegeven.40 Bij een energie-in-
dex bezoekt een deskundige de woning, neemt 150 
kenmerken op en voert deze in een webapplicatie 
in.41 Het vereenvoudigd energielabel is ontwikkeld 
voor eigenaren van woningen. De energie-index is 
bedoeld voor verhuurders van woningen onder de 
liberalisatiegrens.42 Beide soorten certificaten zou-
den moeten worden herzien omdat de EPBD sinds 
10 maart van dit jaar eist dat de energieprestatie 
van het gebouw op het certificaat in kWh/m2 moet 
worden uitgedrukt.43 Om aan de EBPD te voldoen is 
een nieuwe versie van de bepalingsmethode NTA 
8800 vastgesteld.44 Deze methode wordt ingevoerd 
op 1 januari 2021.45 Het document waarin deze me-
thode is vastgelegd beslaat een kleine 1000 pagina’s 
en bevat talloze formules. Dat geeft al een inkijk in 
de complexiteit van de methode. Deze bepalingsme-
thode volgt -in het kort- de volgende drie stappen.46 
Eerst wordt het gebouw en eventueel de omgeving 
in kaart gebracht. Daarmee kan worden bepaald of 

36. Art. 2 lid 2 Regeling energieprestatie gebouwen.
37. Zie www.energielabelvoorwoningen.nl (laatst ge-

raadpleegd op 2 oktober 2020).
38. Zie https://www.energielabel.nl/woningen/

zoek-je-energielabel/ (laatst geraadpleegd op 8 okto-
ber 2020).

39. Art. 3 en bijlage Richtlijn energieprestatie gebouwen 
(2002/91/EG) en Art. 3 en bijlage I Richtlijn energie-
prestatie gebouwen (2010/31/EU, oorspronkelijke ver-
sie van 19 mei 2010).

40. Art. 2 lid 2 Regeling energieprestatie gebouwen.
41. Art. 2 lid 3 Regeling energieprestatie gebouwen. Ver-

der uitgewerkt in RVO, Vraag & Antwoord de methodiek 

van de energielabel-berekening september 2018.
42. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duur-

zaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/
bestaande-bouw/energie-index/verschil-energie-in-
dex-en-energielabel (laatst geraadpleegd op 29 sep-
tember 2020).

43. Kamerbrief 28 juni 2019 bij het rapport vereenvou-
digd energielabel NTA 8800, p. 2.

44. Bijlage I Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde versie 
geldend op 1 januari 2021) vormt het raamwerk van 
deze methode.

45. Stcrt. 2020, 37650.
46. NTA 8800:2020-07, p. 63.

het gebouw een grote of kleine behoefte aan warm-
te of koude heeft. Ideaal is een gebouw die zo weinig 
mogelijk warmte of koude nodig heeft. De uitkomst 
van deze stap is de energiebehoefte-indicator.47 Ten 
tweede wordt bepaald hoeveel energie er nodig is 
om aan deze vraag te voldoen. De uitkomst van deze 
stap is de primaire-fossiele-energie-indicator.48 Ten 
slotte moet de energie die nodig is zoveel mogelijk 
uit hernieuwbare bronnen komen. De uitkomst van 
deze stap is het aandeel hernieuwbare energie.49

2.3. Het certificaat naar Duits recht

In het Duitse recht is de EPBD onder meer omgezet 
in de Energieeinsparverordnung (EnEv). In § 16 Abs. 
1 en Abs. 2 EnEv is vastgelegd dat de verkoper of 
verhuurder het energieprestatiecertificaat bij een 
transactiemoment voorhanden moet hebben.50  
In § 16 Abs. 5 EnEv is neergelegd voor welke ge-
bouwen deze verplichting niet geldt.51 § 16 Abs. 1 
en Abs. 2 EnEv zijn in vergelijking met de Richtlijn 
energieprestatie van gebouwen en het Besluit ener-
gieprestatie gebouwen specifieker geformuleerd.52 
Naar Duits recht moet de verkoper of verhuurder 
uiterlijk bij de bezichting van het gebouw het ener-
gieprestatiecertificaat aan de potentiële koper of 
huurder verstrekken. Als er geen bezichtiging 
plaatsvindt, dan moet de verkoper of verhuurder 
onmiddellijk het certificaat overhandigen. In ieder 
geval dient de verkoper of verhuurder direct na 
het sluiten van de koop- of huurovereenkomst het 
energieprestatiecertificaat aan de koper of huur-
der te overhandigen. Het Duitse recht lijkt zo op 
meerdere momenten in het verkoop- of verhuur-
proces de verstrekking van het energieprestatie-
certificaat verplicht te stellen. In een advertentie 
die is bestemd om een gebouw te verkopen of te 
verhuren moet de verkoper of verhuurder het type 
energieprestatiecertificaat, de energie-behoefte of 
het energieverbruik, de verwarmingsbronnen, het 
bouwjaar van het gebouw en de energie-efficiëntie-
klasse vermelden. Daarmee is de advertentieplicht 
in § 16a Energieeinsparverordnung ook gedetailleerd 
geformuleerd.53

47. NTA 8800:2020-07, p. 64.
48. NTA 8800:2020-07, p. 65.
49. NTA 8800:2020-07, p. 66.
50. Per 1 november 2020 zullen deze bepalingen worden 

vervangen door § 80 Abs. 1 en 3 Gebäudeenergiegesetz. 
De strekking van deze nieuwe bepalingen is dezelfde. 
Bijlagen 6 en 7 Energieeinsparverordnung bevatten 
voorbeelden van de energierpestatiecertificaten. Het 
ene label is bestemd voor woningen, het andere label 
voor gebouwen die niet voor bewoning zijn bestemd.

51. Per 1 november 2020 wordt deze bepaling vervangen 
door § 79 Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz. De strekking 
van de bepaling blijft hetzelfde.

52. Vergelijk art. 12 lid 2 Richtlijn energieprestatie van ge-
bouwen en art. 2.1. Besluit energieprestatie gebouwen 
met § 16 Abs. 1 en 2 Energieeinsparverordnung (per 1 
november vervangen door § 80 Abs. 1, 3 en 4 Gebäude-
energiegesetz).

53. § 16a Energieeinsparverordnung wordt per 1 novem-
ber 2020 vervangen door § 87 Gebäudeenergiegesetz. 
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Het Duitse recht onderscheidt net als het Neder-
landse recht twee typen energieprestatiecertifi-
caten: de Energiebedarfausweis en de Energiever-

brauchsausweis.54 In beginsel is de aanvrager vrij 
om te kiezen tussen deze twee type certificaten. Een 
Energiebedarfausweis is slechts vereist bij de opleve-
ring of grondige verbouwing van een gebouw of bij 
de verkoop of verhuur van een bestaand gebouw 
dat niet meer dan vijf woningen omvat, waarbij de 
bouwvergunning is aangevraagd voor 1 november 
1977 en waarbij niet is voldaan aan de Verordening 
inzake energiebesparende thermische isolatie in 
gebouwen.55 In de overige gevallen volstaat een 
Energieverbrauchsausweis.
De berekeningsmethoden die ten grondslag lig-
gen aan de Energiebedarfsausweis en de Energiever-

brauchsausweis verschillen van die van het Ver-
eenvoudig Energielabel en de Energie-Index. Ook 
verschillen deze Duitse certificaten onderling van 
elkaar. Bij een Energiebedarfsausweis wordt gebruik 
gemaakt van een objectieve vereenvoudigde bere-
kening en wordt zo de energiebehoefte in kWh/m2 
per jaar vastgesteld en op het certificaat vermeld.56 
Voor de aanvraag van een energieprestatiecerti-
ficaat kan voor het bepalen van de afmeting en de 
energiekenmerken van een woning gebruik wor-
den gemaakt van de Regeling voor gegevensver-
werving en –gebruik van bestaande woningen.57 
Voor de bepaling van de geometrie van de woning 
bevatten deze regels vereenvoudigingen en correc-
ties en voor de energetische kenmerken geven deze 
regels vaste empirische waarden. Zo geldt bijvoor-
beeld als standaard voor de oppervlakte van radi-
atornissen: de helft van het oppervlakte van het 

§ 87 Gebäudeenergiegesetz heeft dezelfde strekking 
alleen de normadressaten zijn uitgebreid.

54. § 17 Abs. 1 EnEv. Hierover: Danner/Kühling/Söf ker, 
103, EL Oktober 2019, EnEV § 17 Rn. 1. § 17 Abs. 1 EnEv 
wordt per 1 november 2020 vervangen door § 79 Ge-
bäudeenergiegesetz. Het onderscheid blijft in het 
Duitse recht bestaan.

55. § 17 Abs. 2 jo. § 16 Abs. 1 und 2 EnEv (wordt per 1 no-
vember 2020 vervangen door § 80 Abs. 3 § 87 Gebäu-
deenergiegesetz, een bepaling met dezelfde strek-
king). Over § 17 EnEv: Theobald/Kühling/Söf ker, 104. 
EL Dezember 2020, EnEV § 17 Rn. 3-10. Zie voor een 
duidelijk overzicht voor de vraag in welke situatie 
welk type certificaat volstaat: https://www.verbrau-
cherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sa-
nierung/fuer-wen-ein-energieausweis-zur-immobi-
lie-pf licht-ist-24054 (laatst geraadpleegd op 8 oktober 
2020).

56. § 18 EnEv jo. § 9 Abs. 2 EnEv (per 1 november 2020 
vervangen door § 81 Gebäudeenergiegesetz jo. § 50 Ge-
bäudeenergiegesetz jo. § 20 Gebäudeenergiegesetz). 

57. § 9 Abs. 2 EnEv (per 1 november 2020 vervangen door 
§ 50 Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz). De Regeling voor 
gegevensverwerving en –gebruik van bestaande wo-
ningen van het het Bondsministerie van Economi-
sche Zaken en Energie en het Bondsministerie van 
Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid 
die is gepubliceerd op 7 april 2015 en te vinden is op: 
https://www.febs.de/fileadmin/Gesetze_und_Nor-
men/bekanntmachung-wg-datenaufnahme-2015.pdf 
(laatst geraadpleegd op 8 oktober 2020).

raam dat zich boven de nis bevindt en mag bij een 
schuin dak de hoek worden afgerond.58

In een Energieverbrauchsausweis wordt het energie-
verbruik in kWh/m2 weergegeven en wordt gebruik 
gemaakt van de gegevens die al bekend zijn over het 
verbruik van de woning. Het verbruik kan bij dit 
certificaat op drie manieren worden vastgesteld.59 
Ten eerste kan dit door middel van de verbruikge-
gevens uit de afrekening van verwarmingskosten 
zoals vastgesteld volgens de Verordening inzake 
verwarmingskosten.60 Ten tweede kunnen hier-
voor andere geschikte gegevens worden gebruikt 
zoals de afrekeningen van energieleveranciers of 
goed uitgevoerde verbruiksmetingen. Ten derde 
kan gekozen voor een combinatie van deze twee. 
Bij deze drie manieren dient minimaal gebruik te 
worden gemaakt van rekeningen over een aan-
eengesloten periode van 36 maanden met inbegrip 
van meest recente beschikbare boekhoudperiode.61 
Bepalend is het gemiddelde verbruik in deze peri-
ode.62 De lange termijn van drie jaren is gekozen 
om schommelingen als gevolg van gebruiksgedrag 
te compenseren.63 Dit gemiddelde energieverbruik 
dient te worden gecorrigeerd met weersomstan-
digheden aan de hand van de Regeling energie-
verbruikswaarden en vergelijkende waarden wo-
ningen en de Regeling energieverbruikswaarden 
en vergelijkende waarden voor gebouwen die niet 
bestemd zijn voor bewoning.64 Het verbruik dat na 
deze correctie overblijft wordt vermeld op het ener-
gieprestatiecertificaat. Daarmee kent het Duitse 
recht een vrij gemakkelijke methode om de ener-
gieprestatie van een gebouw te berekenen.

58. Tabel 1 Regeling voor gegevensverwerving en –ge-
bruik van bestaande woningen 2015.

59. § 19 Abs. 3 Satz 1 EnEv (per 1 november 2020 vervan-
gen door § 82 Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz, deze bepa-
ling heeft dezelfde strekking).

60. Deze Verordnung über Heizkostenabrechnung bevat re-
gels voor de verdeling van verwarmingskosten voor 
gebouwen met een centraal verwarmingssysteem 
maar dat is opgesplitst.

61. § 19 Abs. 3 Satz 1 EnEv (per 1 november 2020 vervan-
gen door § 82 Abs. 4 Satz 2 Gebäudeenergiegesetz, de 
bepaling behoudt haar strekking).

62. § 19 Abs. 3 Satz 3 EnEv (per 1 november 2020 vervan-
gen door § 82 Abs. 4 Satz 4 Gebäudeenergiegesetz, de 
bepaling behoudt haar strekking).

63. Theobald/Kühling/Söf ker, 104. EL Dezember 2020, 
EnEV § 19 Rn. 15.

64. § 19 Abs. 3 Satz 5 EnEv. De regeling is te vinden op: 
https://www.febs.de/fileadmin/Gesetze_und_Nor-
men / bekannt machung-wg-regeln-verbrauchs-
werte-2015.pdf en http://www.coaching-kom-
mu n a le r -k l i m a s c hut z .de /f i le ad m i n /i n h a lte /
Dokumente/StarterSet/BMVBS_Energieverbrauchs-
kennwerte_und_der_Vergleichswerte_im_Nicht-
wohngeb%C3%A4udebestand.pdf. Beide websites 
laatst geraadpleegd op 8 oktober 2020.
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3. Het energieprestatiecertificaat en de 
inzet van een deskundige

3.1. Randvoorwaarden uit de Richtlijn 
energieprestatie gebouwen

Een energieprestatiecertificaat kan alleen worden 
afgegeven door een erkend deskundige.65 Het BPIE 
heeft in een publicatie van 2014 enkele aanbeve-
lingen gedaan rondom de kwaliteitswaarborging, 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van het ener-
gieprestatiecertificaat.66 Daarin pleit het BPIE voor 
voortdurende bijscholing van deskundigen en wijst 
het erop dat deskundigen in sommige lidstaten pe-
riodiek examen moeten af leggen.67 Verder is het 
volgens het BPIE belangrijk dat de deskundige ook 
het gebouw daadwerkelijk bezichtigd waarvoor 
een energieprestatiecertificaat is aangevraagd. Een 
dergelijke plicht zou de kwaliteit en de betrouw-
baarheid van het certificaat verhogen.68 Lidstaten 
zijn overigens verplicht een lijst bij te houden van 
erkende deskundigen en deze publiek beschikbaar 
te stellen.69 Verder dienen lidstaten erop toe te zien 
dat onaf hankelijke controlesystemen worden in-
gesteld om de energieprestatiecertificaten op juist-
heid te controleren.70

3.2. De inzet van de deskundige naar 
Nederlands recht

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) geeft een energieprestatiecertificaat af.71 De 
RVO is een organisatie die onderdeel uitmaakt van 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
en beheert de lijst met deskundigen die bevoegd 
zijn om energieprestatiecertificaten af te geven. 
De Rijksdienst geeft op zijn website aan hoe je er-
kend deskundige kunt worden en zo namens de 
RVO energieprestatiecertificaten kunt afgeven.72 
Een deskundige moet een examen hebben afgelegd, 
een instructiebijeenkomst van de RVO bijwonen, 
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
en zich aanmelden als nieuw erkend deskundige.73 
Hoe de deskundige te werk moet gaan is voorge-
schreven in de Regeling energieprestatie gebou-

65. Art. 17 Richtlijn 2010/31/EU.
66. Buildings Performance Institute Europe, Energy Per-

formance Cert ificates across the EU 2014.
67. BPIE 2014, p. 9.
68. BPIE 2014, p. 9.
69. Art. 17 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde versie 

geldend op 1 januari 2021).
70. Art. 18 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde versie 

geldend op 1 januari 2021).
71. Art. 2 lid 1 Regeling Energieprestatie Gebouwen.
72. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-on-

dernemen/gebouwen/opleiding-advies-en-certifi-
cering/ik-word-erkend-deskundige (laatst geraad-
pleegd op 8 oktober 2020).

73. De juridische basis van deze eisen is te vinden in art. 
3-6 Regeling energieprestatie gebouwen. Zie R. Meijer, 
‘De relativiteit van een energielabel:EnergyClaim/
Staat’, Maandblad voor Vermogensrecht 2018, p. 123-128 
over de omgang van de overheid met de deskundigen.

wen.74 De deskundige moet bij het afgeven van een 
Vereenvoudigd Energielabel de bewijsstukken zo-
als gegevens, rapporten en foto’s die een aanvrager 
van een energieprestatiecertificaat aandraagt con-
troleren voordat hij het certificaat afgeeft. 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) con-
troleert steekproefgewijs de afgegeven energiepres-
tatiecertificaten.75 Bij een onjuist certificaat kan zij 
de deskundige beboeten.76 Het afgegeven energie-
prestatiecertificaat vormt geen besluit in de zin van 
de Algemene Wet Bestuursrecht. Is de aanvrager 
het niet eens met het afgegeven energieprestatie-
certificaat dan dient deze zich in eerste instantie 
te wenden tot de deskundige en in tweede instantie 
tot de Geschillencommissie Energielabel.77

Met de invoering per 1 januari 2021 van de nieuwe 
bepalingsmethode, de NTA 8800, staan veranderin-
gen op stapel. De Minister heeft laten onderzoeken 
wat de gevolgen zijn van de invoering van deze 
nieuwe bepalingsmethode voor het Vereenvoudigd 
Energielabel.78 Dit onderzoek is in opdracht van 
RVO uitgevoerd door ingenieursbureau DGMR.79 
Het ingenieursbureau heeft geconcludeerd dat toe-
passing van de nieuwe bepalingsmethode in het 
systeem van het Vereenvoudigd Energielabel aan-
merkelijke problemen oplevert. Voor het vaststel-
len van het aantal kWh/m2 per jaar is een nauwkeu-
rige opmeting van de woning nodig. Een afwijking 
in de meting van plus of min 15% leidt in 31% tot 56% 
van de woningen tot een andere labelklasse.80 Naast 
de nauwkeurige bepaling van de geometrie van de 
woning vereist NTA 8800 ook dat de aanvrager van 
een energieprestatiecertificaat meer bouwkundige 
en installatietechnische woningkenmerken in-
voert. DGMR verwacht ook dat dit grotere aantal 
invoerparameters leidt tot meer fouten en zo tot de 

74. Bijlage Ia Regeling energieprestatie gebouwen.
75. Zie Inspectie Leefomgeving en Transport, Toezicht 

E-labels ED December 2016 (te vinden via https://
www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/documen-
ten/rapporten/2016/12/23/presentatie-toezicht-e-la-
bels-ed (laatst geraadpleegd op 1 oktober 2020)). Deze 
bevoegdheid is gebaseerd op art. 120b Woningwet en 
toebedeeld aan het ILT (Art. 2 lid 1 Besluit mandate-
ring aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aan-
wijzing toezichthouders).

76. Deze bevoegdheid is gebaseerd op art. 120b Woning-
wet. Zie Inspectie Leefomgeving en Transport, Toe-

zicht E-labels ED December 2016.
77. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-
antwoord/niet-eens-met-definit ieve-energiela-
bel#:~:text=U%20kunt%20geen%20bezwaar%20ma-
ken,aan%20de%20specialist%20voor%20controle. 
(laatst geraadpleegd op 2 oktober 2020) en https://
www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commis-
sies/energielabel/ (laatst geraadpleegd op 2 oktober 
2020). 

78. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 667, p. 2 (Kamer-
brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties).

79. DGMR, Vereenvoudigd Energielabel NTA 8800 2019.
80. DGMR, Vereenvoudigd Energielabel NTA 8800 2019, p. 

44.
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afgifte van onjuiste labelklassen.81 Deze verwach-
ting baseert DGMR op een quickscan van onder-
zoeksbureau MetrixLab.82 Uit deze quickscan, een 
onderzoek bestaande uit zes respondenten, blijkt 
dat het verzamelen van alle woningkenmerken 
voor de aanvrager ingewikkeld is. 
Volgens de Minister is voor de hantering van de 
nieuwe bepalingsmethode vereist dat de deskun-
dige de woning bezichtigt en opmeet en daarmee 
volgt zij het advies van DGMR.83 De Minister is zich 
ervan bewust dat dit leidt tot hogere kosten maar 
plaatst daar de voordelen van een nauwkeurig 
certificaat tegenover. Zo zal een nauwkeurig cer-
tificaat de markt de mogelijkheid bieden aantrek-
kelijke financiële producten voor energiezuinige 
woningen te ontwikkelen.84 Banken hebben aan-
geboden om verduurzaming te stimuleren door bij 
een hypotheek een lager rentetarief te hanteren bij 
verbetering naar een hoger energieprestatiecertifi-
caat.85 In de Tweede Kamer bestaan zorgen over de 
betaalbaarheid van het energieprestatiecertificaat 
omdat de deskundige nauwer bij de afgifte van het 
certificaat wordt betrokken dan voorheen. Parle-
mentslid Koerhuis heeft een motie ingediend om 
een betaalbaar certificaat te ontwikkelen.86 De Mi-
nister heeft hierop gereageerd in een brief.87 Daarin 
geeft de Minister aan dat de prijs van het nieuwe 
certificaat af hankelijk is van de tijd die de deskun-
dige nodig heeft om het gebouw te inspecteren en 
de kenmerken daarvan te registreren. De prijs voor 
een energieprestatiecertificaat zal voor woningen 
naar verwachting binnen een bandbreedte liggen 
van circa 60 euro tot 300 euro.88 De Minister gaat 
in haar brief ook in op de beschikbaarheid van des-
kundigen. De nieuwe bepalingsmethode doet de 
vraag naar deskundigen stijgen en daarom moet op 
tijd gestart worden met de opleiding van deskun-
digen.89 Naar aanleiding van de invoering van de 

81. DGMR, Vereenvoudigd Energielabel NTA 8800 2019, p. 
44.

82. MetrixLab, Rapportage Energielabel voor woningen 
2019. Vanwege het lage aantal respondenten is de 
waarde van dit onderzoek wat beperkt, vandaar 
waarschijnlijk de benaming quickscan.

83. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. K, p. 6 (Verslag 
van een schriftelijk overleg), Kamerstukken II 2018/19, 
30196, nr. 667, p. 2 (Kamerbrief van Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en DGMR, 
Vereenvoudigd Energielabel NTA 8800 2019, p. 44.

84. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 667, p. 3 (Kamer-
brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties).

85. Kamerbrief over stand van zaken Klimaatakkoord 
Gebouwde Omgeving van 28 september 2020, p. 9.

86. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 682 (Motie van het 
lid Koerhuis).

87. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 690 (Kamerbrief 
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties).

88. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 690, p. 5 (Kamer-
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijkrelaties).

89. Kamerstukken II 2018/19, 30196, nr. 690, p. 6 (Kamer-
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijkrelaties).

nieuwe bepalingsmethode hebben diverse Tweede 
Kamerleden moties ingediend, deze hebben onder 
andere betrekking op de kosten van de invoering 
van de berekeningsmethode, de beschikbaarheid 
van deskundigen en de aansprakelijkheid van hen 
en de effecten van het nieuwe energieprestatiecer-
tificaat.90

3.3. De inzet van de deskundige naar Duits 
recht

In het Duitse recht geeft de deskundige het energie-
prestatiecertificaat af. In § 21 Abs. 1 Energieeinspar-

verordnung is opgesomd welke personen in aan-
merking komen om een energieprestatiecertificaat 
voor bestaande gebouwen te mogen afgeven.91 Dit 
zijn 1) personen met een bachelor- of masterdiplo-
ma in bouwgerelateerde studierichtingen zoals ar-
chitectuur, bouwkunde, civiele techniek, werktuig-
bouwkunde, elektrotechniek et cetera; 2) personen 
met een bachelor- of masterdiploma in binnenhuis-
architectuur; 3) ambachtslieden zoals metselaars, 
betonbouwers, timmerlieden, loodgieters, verwar-
mingstechnici et cetera die zijn ingeschreven in het 
register van ambachtslieden92 en 4) door de staat 
erkende of gecertificeerde technici wiens opleiding 
met name betrekking heeft gehad op de bouwschil 
en verwarmingsystemen. 
In § 21 Abs. 2 Energieeinsparverordnung zijn nadere 
eisen opgenomen waaraan deze personen moeten 
voldoen om energieprestatiecertificaten te kun-
nen afgeven. Zo dient tijdens de opleiding van deze 
personen het zwaartepunt te hebben gelegen op 
energiebesparing in de bouw. Is dit niet het geval 
geweest dan is een persoon pas bevoegd indien hij 
of zij twee jaren relevante beroepservaring heeft 
opgedaan. Een andere mogelijkheid om de bevoegd-
heid te verkrijgen om energieprestatiecertificaten 
af te geven, vormt het volgen van een aanvullende 
opleiding die voldoet aan de eisen van de Energi-

eeinsparverordnung.93 Verder kan de bevoegdheid 
worden verkregen door middel van een benoeming 
als deskundige op het terrein van energiebesparing 
in de bouw. Een deskundige die een energiepresta-
tiecertificaat afgeeft moet deze laten registreren bij 
het Deutsches Inst itut für Bautechnik (DiBT).94 Dit kan 

90. Kamerstukken II 2019/20, 30196, nr. 720 (Motie van 
het lid Koerhuis), Kamerstukken II 2019/20, 30196, 
nr. 721 (Motie van het lid Terpstra), Kamerstukken II 
2019/2020, 30196, nr. 724 en 725 (Moties van het lid 
Van Eijs). De motie van lid Koerhuis verwijst waar-
schijnlijk naar Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 
november 2019, ECLI: NL: GHARL: 2019: 8211. Terpstra 
verzoekt de regering in zijn motie na te gaan wat de 
kosten zijn voor de invoering van de nieuwe bereke-
ningsmethode in andere lidstaten.

91. § 21 Abs. 1 Nr. 1-5 EnEv (per 1 november 2020 vervan-
gen door § 88 Abs. 1 en 2 Gebäudeenergiegesetz).

92. § 7 Abs. 3 en § 7 Abs. 7 Handwerksordnung.
93. Bijlage 11 EnEv (per 1 november vervangen door bijla-

ge 11 Gebäudeenergiegesetz).
94. § 26c EnEV (per 1 november 2020 vervangen door § 

98 Gebäudeenergiegesetz, de bepaling behoudt haar 
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een deskundige gemakkelijk doen via de website 
van dit instituut.95 De geregistreerde energiepres-
tatiecertificaten worden steekproefsgewijs gecon-
troleerd.96

Een aanvrager van een energieprestatiecertificaat 
kan om een deskundige te vinden gebruik maken 
van de website EnergieeffizienzExperten.97 Hij of zij 
kan zijn postcode invoeren en zo nagaan welke 
deskundigen dichtbij werkzaam zijn. Woningei-
genaren kunnen op de websites van Verbraucher-

zentralen, consumentenorganisaties, informatie 
verkrijgen over het energieprestatiecertificaat. Op 
de website van de Verbraucherzentrale Nordrhein 

Westfalen en Rheinland Pfalz wordt ook advies gege-
ven over het contracteren van een deskundige.98 Zo 
wordt de consument c.q aanstaande verkoper gead-
viseerd om in de overeenkomst met de deskundige 
gedetailleerd de diensten die worden uitgevoerd 
te omschrijven. Verder wordt aangeraden om de 
deskundige te laten verklaren dat deze bevoegd is 
certificaten conform de Energieeinsparverordnung 

af te geven. Ook wordt aangedrongen om de gege-
vens die worden gebruikt voor de afgifte van het 
energieprestatiecertificaat door de deskundige te 
laten bevestigen en te bedingen dat deze gegevens 
worden beschermd. Ten slotte adviseert de Verbrau-

cherzentrale het nummer van de beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering van de deskundige te noteren. 
De deskundige kan immers een fout maken.

4. Sancties op het niet verstrekken van 
een certificaat of op het verstrekken 
van een onjuist certificaat

4.1. Kader van sancties volgens de Richtlijn 
energieprestatie van gebouwen

Er kunnen bij de verstrekking van een energiepres-
tatiecertificaat twee schendingen worden onder-
scheiden: 1) de verkoper of verhuurder verstrekt 
geen energieprestatiecertificaat bij de transactie en 
2) op het energieprestatiecertificaat staat onjuiste 
informatie of is informatie weggelaten. De eerste 
schending valt onder de verantwoordelijkheid van 
de verkoper of verhuurder, terwijl de tweede schen-
ding meer valt toe te rekenen aan de deskundige. 
De EPBD eist dat een lidstaat sancties stelt op in-
breuken op nationale bepalingen die dienen ter 

strekking).
95. Zie https://www.dibt.de/de/wir-bieten/enev-regis-

trierstelle/ (laatst geraadpleegd op 8 oktober 2020).
96. § 26d Absatz 4 EnEV (per 1 november vervangen door 

§ 99 Gebäudeenergiegesetz, de bepaling behoudt haar 
strekking).

97. Te vinden op: https://www.energie-effizienz-exper-
ten.de/fuer-private-bauherren (laatst geraadpleegd 
op 8 oktober 2020).

98. Zie https://www.verbraucherzentrale.de/wis-
se n /e ne r g ie /e ne r get i sc he - sa n ie r u ng /so -kom-
men-sie-an-einen-energieausweis-fuer-ihre-immobi-
lie-24058 (laatst geraadpleegd op 8 oktober 2020).

omzetting van de EPBD.99 De sancties moeten doel-
treffend, evenredig en afschrikkend zijn. Naar 
aanleiding van deze richtlijnbepaling is het BPIE 
nagegaan of deskundigen in lidstaten konden wor-
den beboet bij de afgifte van een onjuist energie-
prestatiecertificaat.100 Art. 27 EBPD is ook aanlei-
ding geweest voor een rapport vanuit het Concerted 

Act ion EPBD dat is verschenen in november 2016.101 
Het rapport bevat verschillende bevindingen die 
van belang zijn voor de lidstaten.102 Zo hebben de 
bestaande sanctiesystemen niet het gewenste ef-
fect op de naleving en leiden ze onvoldoende tot 
betere kwaliteit van het energieprestatiecertifica-
ten. Verder leidt gebrek aan handhaving tot slechte 
kwaliteit en slechte reputatie van het energiepres-
tatiecertificaat. Het is dan ook belangrijk dat het 
handhavingssysteem is ingebed in de implementa-
tiebepalingen. Als sancties onderdeel van de gehele 
regelgeving uitmaken, ontstaat er namelijk geen 
verwarring over rolverdeling en verantwoordelijk-
heden volgens het rapport. Verder is het belangrijk 
om te communiceren over de controle en sancties 
omdat dit lijkt te leiden tot naleving van de regels 
en vertrouwen in het energieprestatiecertificaat. 
Met deze bevindingen in het achterhoofd is het in-
teressant de sancties van het Nederlandse recht en 
het Duitse recht te onderzoeken. 

4.2. Nederlandse sancties bij een schending

4.2.1. Last onder bestuursdwang of bestuurlijke 
boete?

De meest opportune sanctie in het Nederlandse 
recht op het niet-verstrekken van het energiepres-
tatiecertificaat is het opleggen van een last onder 
bestuursdwang danwel een bestuurlijke boete.103 
De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) 
kan deze sanctie opleggen krachtens art. 120b jo. 
art. 120 Woningwet.104 Bij de invoering van deze be-
paling heeft de Minister specifiek aangegeven dat 
op basis van art. 120b Woningwet een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd als een energiepresta-
tiecertificaat bij transactiemomenten ontbreekt.105 

99. Art. 27 Richtlijn 2010/31/EU (geconsolideerde versie 
geldend op 1 januari 2021). Buildings Performance In-
stitute Europe, Energy Performance Cert ificates across 

the EU 2014, p. 6 koppelt deze bepaling met sancties en 
slechte kwaliteit van energieprestatiecertificaten.

100. Buildings Performance Institute Europe, Energy Per-

formance Cert ificates across the EU 2014, p. 29-31.
101. Concerted Action Energy Perfomance of Buildings, 

Compliance, Capacity and Impact 2016. Te vinden op: 
https://epbd-ca.eu/archives/2764 (laatst geraadpleegd 
op 8 oktober 2020). 

102. Concerted Action Energy Perfomance of Buildings, 
Compliance, Capacity and Impact 2016, p. 12.

103. E.M. Moison, ‘Energielabel-De verplichtingen bij be-
drijfsgerelateerde verhuursituaties’, Tijdschrif t voor 

Huurrecht Bedrijfsruimte 2016, af levering 3, p. 150.
104. Art. 2 lid 1 Besluit mandatering aan ILT van handha-

vingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders.
105. Kamerstukken II 2013/14, 33 966, nr. 3, p. 84 (MvT).
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Het opleggen van een last onder dwangsom na-
mens de Minister wegens het ontbreken van een 
energieprestatiecertificaat bij de verkoop van een 
woning heeft geleid tot een uitspraak van de Afde-
ling Bestuursrecht van de Raad van State.106 Daarin 
overweegt de Afdeling dat de last die was opgelegd 
niet uitvoerbaar meer was omdat de verkoper geen 
eigenaar meer was van de woning en dus niet meer 
in staat was een energieprestatiecertificaat aan te 
vragen.107 Op deze uitspraak heeft de Minister ge-
reageerd naar aanleiding van vragen van Tweede 
Kamerleden. Zij geeft aan dat voortaan van een 
last onder dwangsom wordt afgezien en dat beke-
ken wordt in hoeverre een bestuurlijke boete een 
alternatief vormt.108 Inmiddels zijn beleidsregels 
vastgesteld rondom het opleggen van en bestuurlij-
ke boete bij het ontbreken van een energiepresta-
tiecertificaat.109 Het boetebedrag is voor natuurlijke 
personen vastgesteld op € 170,– per verkochte wo-
ning zonder geldig energieprestatiecertificaat en 
voor rechtspersonen op € 340,  per verkochte wo-
ning zonder geldig energieprestatiecertificaat.

4.2.2. Economisch delict

Heeft degene die verplicht is een energieprestatie-
certificaat aan te vragen geen certificaat voorhan-
den bij een transactiemoment dan vormt dit een 
economisch delict.110 Deze kwalificatie vindt zijn 
oorsprong in de Woningwet. In art. 120 lid 1 Wo-
ningwet is bepaald dat bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur voorschriften kunnen wor-
den gegeven met het oog op de nakoming van voor 
Nederland verbindende internationale verplichtin-
gen. Vervolgens staat in art. 120 lid 2 Woningwet 
dat gedragingen in strijd met deze voorschriften 
zijn verboden. De Wet op de economische delicten 
kwalificeert een schending van dit verbod als mis-
drijf of als een overtreding. De verplichting om een 
correct energieprestatiecertificaat voorhanden te 
hebben bij een transactiemoment van een gebouw 
is te herleiden op een voor Nederland verbindende 
internationale verplichting. Vandaar dat dit straf-
baar is.111 De sanctie kan varïeren van een gevange-
nisstraf van ten hoogste twee jaren, een taakstraf 
of een geldboete van de vierde categorie.112 Een boe-

106. ABRvS 17 oktober 2018, ECLI: NL: RVS: 2018: 3347.
107. ABRvS 17 oktober 2018, ECLI: NL: RVS: 2018: 3347, r.o. 3.2.
108. Kamerstukken II, 2018/19, nr. 669 (Aanhangsel van de 

Handelingen), p. 2.
109. Stcrt. 2019, 36844.
110. Art.1a onderdeel 2 Wet op de economische delicten. 

Deze sanctie bespreken Moison 2016, p. 149 en J.W.A. 
Hockx & R.M. Bolhuis, ‘Het energielabel’, Vastgoed Fis-

caal & Civiel 2015, p. 7.
111. Als de energielabelplichtige opzettelijk geen certifi-

caat voorhanden heeft, is sprake van een misdrijf. Als 
geen sprake is van opzet, vormt dit een overtreding 
(art. 2 lid 1 Wet op de economische delicten).

112. Art. 6 lid 1 onderdeel 2 en onderdeel 5 Wet op de econo-
mische delicten. Bij een overtreding is de gevangenis-
straf ten hoogste zes maanden.

te van de vierde categorie bedraagt € 21 750.113 Bij de 
omzetting van de EPBD in onder meer de Regeling 
energieprestatie gebouwen heeft de Minister van 
Wonen en Rijksdienst deze sanctie toegelicht met 
de woorden dat ‘indien nodig gebruik kan worden 
gemaakt van het strafrecht’.114 Voorzichtigheid bij 
het hanteren van deze sanctie is naar mijn mening 
zeer terecht met het oog op het vereiste dat sancties 
evenredig dienen te zijn. Het is de vraag of deze Ne-
derlandse sanctie deze evenredigheidstoets door-
staat.

4.2.3. Privaatrechtelijke remedies

Volgens de Minister kan de koper van een gebouw 
snel zien of de energetische kenmerken op het ener-
gieprestatiecertificaat al dan niet kloppen en kan 
hij bij geconstateerde onjuistheden privaatrech-
telijke stappen nemen tegen de verkoper.115 Of de 
koper of huurder daadwerkelijk deze kennis heeft, 
is naar mijn mening zeer de vraag. Een verkoper 
is verplicht om juiste gegevens over het gebouw te 
verstrekken in het verkoopproces. Daarbij heeft de 
koper volgens de Minister een onderzoeksplicht, en 
de verkoper een mededelingsplicht. Met deze toe-
lichting lijkt de Minister te wijzen op de leerstuk-
ken non-conformiteit en dwaling.116 Het leerstuk 
non-conformiteit is van toepassing bij verkoop van 
een gebouw en niet bij huur, het leerstuk dwaling 
kan wel van toepassing zijn bij de huur van een ge-
bouw.
Het leerstuk non-conformiteit is geregeld in art. 
7:17 BW.117 Een energieprestatiecertificaat vormt 
een mededeling van de verkoper en weegt mee bij 
de vraag of het gebouw beantwoordt aan de over-
eenkomst.118 De verkoper informeert de koper over 
de energieprestatie en mede op basis daarvan gaat 
de koper wel of niet een transactie aan.119 Wordt het 
energieprestatiecertificaat niet verstrekt of is de 

113. Art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht.
114. Stcrt. 2014, 29575, p. 29.
115. Stcrt. 2014, 29575, p. 29.
116. Hockx & Bolhuis 2015, p. 8 verwijzen naar deze toe-

lichting van de Minister en benoemen in dit kader de 
leerstukken non-conformiteit en dwaling. Zie over de 
positie van de notaris ten aanzien van het energiela-
bel: M.B.D. Melgers, ‘Energielabel voor woningen’, Ju-

ridische Berichten voor het Notariaat 2008/8. 
117. Bij verhuur kan een beroep worden gedaan op ontbin-

ding (art. 6:265 BW). Een voorbeeld waarin het ener-
gielabel in het kader van non-conformiteit ter sprake 
komt is: Gerechtshof Den Bosch 21 februari 2017, ECLI: 
NL: GHSHE: 2017: 620.

118. Art. 7:17 lid 2 BW. Op non-conformiteit is jurispruden-
tie gebaseerd waarin de verhouding tussen de mede-
delingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht 
van de koper van het gebouw centraal staat (HR 7 ok-
tober 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 2287(Woonboerderij) en 
HR 14 november 2008, ECLI: NL: HR: 2008: BF0407 (Van 

Dalfsen/Gemeente Kampen)

119. Uit de jurisprudentie volgt de hoofdregel dat de mede-
delingsplicht van de verkoper voorgaat op de onder-
zoeksplicht van de koper.
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informatie op het certificaat onjuist, dan kan de ko-
per nakoming vorderen en zo alsnog het (correcte) 
certificaat ontvangen.120 In theorie zou de koper bij 
het niet-verstrekken van het energieprestatiecerti-
ficaat of een incorrect certificaat de overeenkomst 
kunnen ontbinden.121 De vraag is hoe hanteerbaar 
deze remedies zijn in de praktijk. Als de overdracht 
van het gebouw heeft plaatsgevonden is het lastig 
voor de verkoper om alsnog een energieprestatie-
certificaat aan te vragen of een nieuw certificaat 
aan te vragen en dus alsnog na te komen. De koper 
zou doorgaans de overeenkomst niet willen ont-
binden omdat hij grosso modo tevreden is over de 
aankoop van het gebouw. Gedeeltelijke ontbinding 
vormt nog een mogelijkheid.122 De koper brengt dan 
een bedrag in mindering op de aankoopsom en kan 
vervolgens zelf het energieprestatiecertificaat aan-
vragen. Dit lijkt de meest gemakkelijke route. Van 
belang is dat de koper op tijd bij de verkoper meldt 
dat het energieprestatiecertificaat ontbreekt of dat 
deze foutief is.123

Op dwaling volgt vernietiging van de overeen-
komst.124 Ook in dit leerstuk zit een medede-
lingsplicht en een onderzoeksplicht verwerkt 
en kan het energieprestatiecertificaat worden 
beschouwd als mededeling. Gesteld kan worden 
dat de koper of huurder door het ontbreken van 
informatie over de energieprestatie of de foutieve 
informatie hierover gedwaald heeft. Evenals als 
bij ontbinding ligt volledige vernietiging niet voor 
de hand, maar kan worden gekozen voor partiële 
vernietiging.125 De remedie ‘vernietiging’ heeft een 
zwaardere lading dan ‘ontbinding’. Het heeft daar-
om mijn lichte voorkeur om te kiezen voor gedeel-
telijke ontbinding ex art. 7:17 BW jo. art. 6:265 BW.

4.3. Duitse sancties bij een schending

4.3.1. Bestuurlijke boete op basis van de 
Energieeinsparungsgesetz

In Duitsland zijn regionale bouwautoriteiten be-
voegd een boete op te leggen die kan oplopen tot € 
15 000 bij het niet of onjuist verstrekken van een 
energieprestatiecertificaat.126 Het niet verstrek-

120. Art. 7:21 BW of art. 3:296 BW. Overigens kan de verko-
per de deskundige die het foutieve energielabel heeft 
afgegeven kunnen aanspreken.

121. Art. 6:265 BW. 
122. Art. 6:270 BW.
123. Art. 7:23 of art. 6:89 BW.
124. Op dit leerstuk werd een beroep gedaan in Gerechts-

hof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2019, ECLI: NL: 
GHARL: 2019: 8211. In deze zaak bevatte het energie-
prestatiecertificaat onjuiste en of onvolledige infor-
matie. Het beroep op dwaling van de koper jegens de 
verkoper slaagde niet omdat niet aan het kenbaar-
heidsvereiste was voldaan (r.o. 4.7).

125. Art. 3:41 BW.
126. § 8 Abs. 3 EnEG (per 1 november 2020 vervangen door 

§ 108 Gebäudeenergiegesetz). Onder de nieuwe bepa-
ling kan een boete worden opgelegd van ten hoogste 

ken of het verstrekken van een onjuist certificaat 
vormt namelijk een bestuurlijke overtreding, 
maar daarvoor moet wel sprake zijn van opzet of 
roekeloosheid aan de zijde van de aanvrager van 
het energieprestatiecertificaat. Dit volgt uit de 
Energieeinsparverordnung in combinatie met de 
Energieeinsparungsgesetz.127 De bevoegdheid van de 
regionale bouwautoriteiten om te handhaven is 
doorgaans gebaseerd op een regionale verordening 
die verwijst naar de Energieeinsparverordnung en 
de Energieeinsparungsgesetz.128 De boete is bedoeld 
om het voordeel van de overtreding af te romen en 
daarbij het economische doel van het voorschrift 
–in dit geval het verplichte energieprestatiecertifi-
caat- te ondersteunen.129 Bepalend voor de hoogte 
van de boete is de ernst van de overtreding en het 
soort gebouw waarop het energieprestatiecerti-
ficaat betrekking heeft. 130 In de rechtspraak zijn 
geen gevallen bekend waarin geprocedeerd wordt 
naar aanleiding van een opgelegde boete door een 
regionale bouwautoriteit.131 Waarschijnlijk ma-
ken de regionale bouwautoriteiten maar weinig 
gebruik van hun bevoegdheid om boetes op te leg-
gen bij het niet-verstrekken of het verstrekken van 
een onjuist energieprestatiecertificaat.132 Volgens 
de Duitse auteur Frenz komt dit omdat voor een 
bestuurlijke overtreding opzet of roekeloosheid 
is vereist terwijl van de verkoper van een gebouw 
geen gedetailleerde kennis van zijn verplichtingen 
rondom het energieprestatiecertificaat kan worden 

€ 10 000.
127. § 27 Abs. 2 EnEv jo. § 8 Abs. 1 Satz 2 EnEG (per 1 no-

vember 2020 vervangen door § 108 Gebäudeenergie-
gesetz).

128. Deze regionale verordeningen vinden hun basis in 
§ 7 en volgende EnEG (per 1 november 2020 vervan-
gen door § 94 en volgende Gebäudeenergiegesetz) 
. Voorbeelden van regionale verordeningen zijn: 
Verordnung zur Durchführung der Energieeinspar-
verordnung und des Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetzes im Land Bremen (EnEV/EEWärmeGV), 
te vinden op: https://www.transparenz.bremen.de/
vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.66260.de (laatst 
geraadpleegd op 25 september 2020) en Verordnung 
der Landesregierung und des Umweltministeriums 
zur Durchführung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV-Durchführungsverordnung - EnEV-DVO) Vom 
8. November 2016 im Baden-Würtemberg, te vinden 
op: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/;jsession-
id=91B034C8D19BB3101DE255951D8D0766.jp90?quel-
le=jlink&query=EnEVDV+BW&psml=bsbawueprod.
psml&max=true&aiz=true#jlr-EnEVDVBW2016pP8 
(laatst geraadpleegd op 8 oktober 2020).

129. Theobald/Kühling/Müller-Kulmann, 104. EL Dezem-
ber 2020, EnEG § 8 Rn. 10.

130. Theobald/Kühling/Müller-Kulmann, 104. EL Dezem-
ber 2020, EnEG § 8 Rn. 10.

131. In de zoekmachine BeckOnline hebben de volgende 
zoektermen niet geleid tot resultaten: ‘§ 27 Energi-
eeinsparverordnung’, ‘Ordnungswidrigkeit im Sinne 
Energieeinsparverordnung’, § 7 Energieeinsparungs-
gesetz en ‘§ 8 Energieeinsparungsgesetz‘

132. Dit is in lijn hetgeen W. Frenz, ‘Straf- und Bußgeldvor-
schriften in EnEG und EnEV‘, Zeitschrif t für Miet- und 

Raumrecht 2017, p. 218 stelt dat handhaving slechts op 
zijn plaats is in ernstige gevallen.
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verlangd en daarom doorgaans slechts sprake kan 
zijn van lichte nalatigheid.133

4.3.2. Verbod op basis van de Duitse 
mededingingswet

Opvallend is dat zich in de Duitse rechtspraak re-
latief veel zaken hebben voorgedaan die betrek-
king hebben op de advertentieplicht uit §16a Ener-

gieeinsparverordnung gecombineerd met de Duitse 
mededingingswet, het Gesetz gegen den Unlauteren 

Wettbewerb (UWG).134 Makelaars of milieuorganisa-
ties spreken op basis van het UWG makelaars aan 
die in hun ogen informatie die samenhangt met de 
energieprestatie van een gebouw, niet of onjuist 
vermelden in een advertentie. Dit wordt gezien als 
oneerlijke concurrentie. Makelaars of milieuorga-
nisaties starten een procedure tegen een makelaar 
als bijvoorbeeld in een advertentie de belangrijk-
ste energiebron van een gebouw, het bouwjaar of 
het type energieprestatiecertificaat niet wordt ge-
noemd.135 Bij de rechter vorderen zij een verbod op 
deze handelswijze en vergoeding van de aanmaan-
kosten die zij hebben gemaakt. In het Duitse recht 
is de vraag opgekomen of de advertentieplicht uit 
§ 16a Energieeinsparverordnung op de verkoper of 
de makelaar rust. Het Bundesgerichtshof heeft be-
paald dat niet de makelaar, maar de verkoper de 
normadressaat is van de advertentieplicht.136 Dat 
betekent niet dat de makelaar de advertentieplicht 
aan zijn laars kan lappen. Het Bundesgerichtshof 

kwalificeert het niet-naleven van de advertentie-
plicht uit § 16a als een misleidende omissie in de 
zin van het UWG (§ 5a Absatz 2 UWG).137 Makelaars 
en milieu-organisaties kunnen dus alsnog bij een 
schending van de advertentieplicht een verbod bij 
de rechter vorderen. Deze mogelijkheid heeft in-
direct effect op de naleving van de regels rondom 
het energieprestatiecertificaat. Zodra een verkoper 
van een gebouw een makelaar inschakelt, zal deze 
vragen of een energieprestatiecertificaat beschik-
baar is om te kunnen adverteren en vorderingen 
tegen hem te voorkomen.

133. Frenz ZMR 2017, 221.
134. Ter illustratie: BGH 1 februari 2018, BeckRS 2017, 

147900, BGH 5 oktober 2017, BeckRS 2017, 141962, BGH 5 
oktober 2017, BeckRS 2017, 141963, BGH 5 oktober 2017, 
BeckRS 2017, 141966, OLG Celle 6 mei 2019, BeckRS 
2019, 8988 en OLG Oldenburg 14 juli 2017, BeckRS 2017, 
120314. Zie paragraaf 2.3 over de advertentieplicht die 
per 1 november 2020 in § 87 Gebäudeenergiegesetz te 
vinden is.

135. BGH 1 februari 2018, BeckRS 2017, 147900, Rn. 3.
136. BGH 5 oktober 2017, BeckRS 2017, 141966, Rn. 6 en BGH 

5 oktober 2017, BeckRS 2017, 141962, Rn.6. Met de invoe-
ring van § 87 Gebäudeenergiegesetz per 1 november 
2020 worden de normadressaten van de advertentie-
plicht uitgebreid.

137. BGH 1 februari 2018, BeckRS 2017, 147900, Rn. 6 en BGH 
5 oktober 2017, BeckRS 2017, 141963, Rn. 22 en volgende. 
Zie over deze rechtspraak van het BGH: Köhler/Born-
kamm/Federsen Gesetz gegen den Unlauteren Wett-
bewerb §5a UWG, Rn. 5.20-5.25.

4.3.3. Privaatrechtelijke remedies

In de Duitse literatuur is vrij veel geschreven over 
privaatrechtelijke remedies.138 Alleen de vraag of 
en in hoeverre privaatrechtelijke remedies van 
toepassing zijn bij het niet-verstrekken van een 
energieprestatiecertificaat of bij een energiepres-
tatiecertificaat met onjuiste informatie, staat in 
de Duitse literatuur ter discussie. In § 5a Energi-

eeinsparungsgesetz staat namelijk dat de gegevens 
op het energieprestatiecertificaat alleen maar die-
nen ter informatie.139 Verder heeft de Duitse wet-
gever de Energieeinsparverordnung die het energie-
prestatiecertificaat verplicht stelt, toegelicht met 
de woorden dat rechtsgevolgen in koopcontracten 
alleen ontstaan als de contractspartijen het ener-
gieprestatiecertificaat uitdrukkelijk integraal deel 
laten uitmaken van de overeenkomst.140 Sommi-
ge Duitse auteurs menen dan ook dat met de ver-
strekking van het certificaat geen sprake is van 
overeenstemming tussen partijen met betrekking 
tot de energieprestatie van het gebouw en dat een 
vordering gebaseerd op non-conformiteit niet tot 
de mogelijkheden behoort.141 
De Duitse auteur Lienhard brengt echter de adver-
tentieplicht uit §16a Energieeinsparverordnung in 
verband met het feit dat een openbare mededeling 
meeweegt bij de beantwoording van de vraag of een 
gebouw non-conform is.142 Volgens Lienhard kan 
onjuiste informatie op het certificaat over de ener-
gieprestatie van het gebouw een gebrek vormen. 
Een verkoper loopt volgens hem daarom wel dege-
lijk een risico. Over deze kwestie heeft het Oberlan-

desgericht Schleswig een arrest gewezen.143 Volgens 
het hof leidt de verstrekking van het certificaat van 
de verkoper aan de koper niet tot wilsovereenstem-
ming wat betreft de energieprestatie van de wo-
ning.144 Het hof onderbouwt dit met het argument 
dat een verkoper wegens gebrek aan expertise de 

138. Wat betreft de Duitse privaatrechtelijke remedies is 
OLG Koblenz 4 augustus 2016, BeckRS 2016, 15044 inte-
ressant waarin een koper een deskundige aanspreekt 
op basis van § 823 Absatz 1 BGB (onrechtmatige daad). 
Verder zijn de bijdragen van de Duitse auteur Her-
tel over de positie van de notaris de moeite waard 
om te lezen: C. Hertel, ‘Notarrelevante Änderungen 
der Energieeinsparverordnung‘, Deutsche Notar-Zeit-

schrif t 2014, 258, 263 en C. Hertel, ‘Energieausweis 
für Bestandsgebäude‘, Deutsche Notar-Zeitschrif t 2007, 
486.

139. §5a Absatz 3 Energieeinsparungsgesetz. Een equiva-
lent van deze bepaling heb ik (nog) niet in het Gebäu-
deenergiegesetz kunnen ontdekken.

140. BR-Drucks 282/07, p. 118.
141. B. Flatow, ‘Auswirkungen der EnEV 2007/2009 auf 

Miet-, Kauf- und Werkverträge‘, NJW 2008, 2886, 2888 
en C. Hertel, ‘Energieausweis für Bestandsgebäude‘, 
DNotZ 2007, 486, 494.

142. Volgens Lienhard vormt de advertentie met de daarin 
vermelde energieprestatie een mededeling met be-
trekking tot de toestand van de woning in de zin van 
§ 434 Absatz 1 Satz 3 BGB. Lienhard NZM 2014, 178.

143. OLG Schleswig 13 maart 2015, NZM 2015, 706.
144. OLG Schleswig 13 maart 2015, NZM 2015, 706, Rn. 30 

en 33.
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op het certificaat vermelde informatie nauwelijks 
kan verifiëren. Aansprakelijkheid is voor de ver-
koper niet te overzien volgens het hof in geval hij 
foutieve gegevens overneemt.
Het Oberlandesgericht Schleswig gaat in deze uit-
spraak niet alleen in op de vraag of een vorde-
ring gebaseerd op non-conformiteit slaagt. Het 
hof staat ook stil bij de mogelijkheid van de koper 
om de verkoper aan te spreken op basis van cul-

pa in contrahendo of de onrechtmatige daad.145 De 
precontractuele aansprakelijkheid (culpa in con-

trahendo) vloeit voort uit een combinatie van drie 
bepalingen uit het BGB.146 De Duitse auteur Hertel 
acht een vordering uit culpa in contrahendo niet op 
zijn plaats vanwege het feit dat de Duitse wetgever 
heeft voorzien in een bestuursrechtelijke sanctie.147 
Het Oberlandesgericht Schleswig neemt de vordering 
op basis van culpa in contrahendo wel in overweging 
en geeft aan dat de vordering van de koper tegen 
de verkoper pas kans van slagen heeft als sprake is 
van frauduleus gedrag van de verkoper, zoals het 
verstrekken van onjuiste informatie aan de des-
kundige.148 Daarmee ligt de lat voor toepassing van 
privaatrechtelijke remedies zoals non-conformi-
teit, culpa in contrahendo of de onrechtmatige daad 
bij het onjuist verstrekken van het energiepresta-
tiecertificaat in het Duitse recht vrij hoog.

5. Conclusie

In deze bijdrage is aan de hand van het Europese en 
Duitse recht onderzocht hoe het energieprestatie-
certificaat voor een gebouw in Nederland kan wor-
den verbeterd. Daarbij heb ik gelet op drie aspecten, 
namelijk de inhoud van het energieprestatiecertifi-
caat, de inzet van de deskundige bij het vaststellen 
van het certificaat en de sancties op het niet-ver-
strekken van het energieprestatiecertificaat of het 
verstrekken van een onjuist energieprestatiecerti-
ficaat.
Wat betreft de inhoud van het energieprestatie-
certificaat springt met name de methodiek in het 
oog die schuilgaat achter de berekening van de 
energieprestatie. De Richtlijn energieprestatie ge-
bouwen schrijft sinds 10 maart 2020 voor dat de 
energieprestatie op het certificaat moet worden 
uitgedrukt in kWh per jaar, per vierkante meter.149 
Dit is aanleiding voor Nederland geweest om een 
nieuwe versie van NTA:8800 te ontwerpen. Deze 
nieuwe versie is te ingewikkeld voor het bestaan-
de softwaresysteem van het Vereenvoudigd Ener-
gielabel. De Minister kiest daarom ervoor om de 
rol van de deskundige bij de afgifte van het energie-
prestatiecertificaat te vergroten. Dit leidt ertoe dat 
de kosten voor een energieprestatiecertificaat van 

145. OLG Schleswig 13 maart 2015, NZM 2015, 706, Rn. 34.
146. § 280 Abs. 1 BGB jo. § 241 Abs. 2 BGB jo. § 311 Abs. 2 BGB.
147. Hertel, Deutsche Notar-Zeitschrif t 2007, 493.
148. OLG Schleswig 13 maart 2015, NZM 2015, 706, Rn. 35.
149. Art. 3 en Bijlage I punt 1 Richtlijn energieprestatie ge-

bouwen (Richtlijn 2010/31/EU geldend op 9 juli 2018).

een woning hoger worden. In Duitsland kent men 
twee soorten certificaten: het Energiebedarfsausweis 

en de Energieverbrauchsausweis. Bij het eerste type 
certificaat wordt de energieprestatie op objectie-
ve wijze berekend. Bij het tweede type certificaat 
wordt gebruik gemaakt van de gegevens omtrent 
het energieverbruik van een gebouw zoals afreke-
ningen van energieleveranciers. In het Nederland-
se recht werd en zal in de toekomst geen gebruik 
worden gemaakt van deze verbruikgegevens. Het 
is jammer dat deze gegevens niet gebruikt worden. 
Een berekening op basis van werkelijk verbruik 
laat de Richtlijn energieprestatie gebouwen toe.150 
Alleen eist de Richtlijn wel dat bij deze berekening 
rekening dient te worden gehouden met andere as-
pecten, zoals de kenmerken van het gebouw en de 
ligging.151 Er had gekozen kunnen worden voor een 
berekening op basis van werkelijk verbruik waar-
bij de uitkomst door verschillende aspecten zouden 
worden gecorrigeerd. Bij deze berekeningsmethode 
voor de energieprestatie van een gebouw zou de in-
zet van een deskundige wel nodig zijn, maar zou die 
misschien beperkter kunnen zijn. Een andere optie 
is de deskundige zowel een objectieve berekening 
op basis van de NTA:8800 te laten uitvoeren en een 
subjectieve berekening te laten doen op basis van 
het werkelijke energieverbruik. Het vermelden van 
beide uitkomsten op het energieprestatiecertificaat 
stelt verkopers, verhuurders, kopers en huurders in 
staat een vergelijking te maken tussen het haalbare 
energieverbruik en het werkelijke energieverbruik 
van het gebouw.
De rol van de deskundige bij de afgifte van een 
energieprestatiecertificaat wordt in het Neder-
landse recht vergroot. In het kader van deze uitge-
breidere rol is het goed om na te denken over wie 
de verantwoordelijkheid draagt voor het energie-
prestatiecertificaat. In het Nederlandse recht geeft 
de deskundige het certificaat namens de RVO af 
maar vormt dit geen besluit. De aanvrager van een 
energieprestatiecertificaat geniet geen bestuurs-
rechtelijke bescherming en zal daarom moeten 
steunen op het privaatrecht. Hij of zij kan een des-
kundige aanspreken vanuit een overeenkomst van 
opdracht en stellen dat sprake is van wanprestatie 
indien bijvoorbeeld het certificaat onjuistheden 
bevat. Het aannemen van een overeenkomst van 
opdracht tussen de deskundige en de aanvrager is 
in lijn met het Duitse recht waarin de aanvrager 
bijvoorbeeld wordt aangemoedigd om het num-
mer van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
van de deskundige te noteren. Na verkoop van het 
gebouw is het meest praktisch dat deze vordering 
op de deskundige overgaat op de koper. Indien de 
koper ontdekt of erop wordt gewezen dat het cer-
tificaat niet klopt, kan deze dan actie ondernemen 
tegen de deskundige. Bij huur ligt het meer voor de 
hand dat de verhuurder deze vordering behoudt. 

150. Bijlage I punt 1 eerste zin Richtlijn 2010/31/EU (gecon-
solideerde versie geldend op 1 januari 2021).

151. Bijlage I punten 3 en 4 Richtlijn 2010/31/EU (geconso-
lideerde versie geldend op 1 januari 2021).
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Overigens staat deze aansprakelijkheid van de des-
kundige jegens de aanvrager los van het toezicht 
van de Inspectie van Leefomgeving en Transport op 
de deskundigen. Dit toezicht blijft cruciaal omdat 
het ILT de deskundigheid bezit om daadwerkelijk 
de onjuistheden in energieprestatiecertificaten te 
ontdekken.
Het is naar mijn mening met het oog op hetgeen ik in 
de vorige alinea heb betoogd niet terecht om de ver-
koper of verhuurder op te laten draaien voor onjuis-

te informatie op het energieprestatiecertificaat. Het 
is naar mijn mening wel terecht om de verkoper of 
de verhuurder het niet-verstrekken van het energie-
prestatiecertificaat aan te rekenen. Te denken valt 
aan een vordering voor de koper jegens de verkoper 
tot gedeeltelijke ontbinding op basis van non-con-
formiteit of art. 6:265 e.v. BW. Deze vordering kan 
worden gecombineerd met een bestuurlijke boete 
af komstig van de ILT. Deze terughoudendheid ten 
aanzien van de aansprakelijkheid van de verkoper 
is in lijn met het Duitse recht waarin een koper een 
verkoper bij het niet-verstrekken van een energie-
prestatiecertificaat of bij onjuiste informatie op het 
certificaat niet gemakkelijk kan aanspreken op ba-
sis van non-conformiteit, culpa in contrahendo of de 
onrechtmatige daad.152 Door onderscheid te maken 
tussen de soort schending kunnen privaatrechtelij-
ke remedies worden ingezet om tot doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sanctionering te ko-
men.

152. Overigens hangt deze terughoudendheid in het 
Duitse recht misschien ook samen met de private 
handhaving krachtens de mededingingswet. Omdat 
Duitse makelaars de advertentieplicht krachtens de 
mededingingswet handhaven is een vordering voor 
de koper c.q. huurder minder noodzakelijk.


