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GEBOUWBEHEER

cv- en warmwatertoestellen krijgen een europees energielabel

Zit u er ook straks 
lekker warm bij?
Op 26 september 2015 wordt nieuwe Europese wetgeving van 

kracht voor de verkoop van cv-ketels en warmwatertoestellen. 

Fabrikanten mogen vanaf dat moment alleen nog toestellen 

verkopen die aan strengere rendementseisen voldoen. Ook 

moeten alle ketels voortaan voorzien zijn van een Europees 

energielabel. Het is goed om op de hoogte te zijn van deze 

veranderingen, mocht uw organisatie op een gegeven moment 

gaan verbouwen of verhuizen.

AAls gebouwbeheer onderdeel is van 
uw takenpakket, moet u weten over de 
nieuwe wetgeving die 26 september 2015 
in werking treedt. Dankzij een Europese 
richtlijn moeten alle nieuw te verkopen 
gas-, olie- en elektrisch gestookte verwar-
mingstoestellen en warmwatertoestellen 
vanaf die datum worden voorzien van 
een Europees energielabel. 
Dit energielabel lijkt op het label dat 
u kent van bijvoorbeeld koelkasten; 
de sticker geeft onder meer informa-
tie over de fabrikant en de zuinig-
heid van het toestel in kwestie.

Installateur

Er worden voortaan twee typen labels 
gebruikt: de zogenoemde ‘productlabels’ 
en ‘pakketlabels’. Het productlabel wordt 
door fabrikanten gegeven op complete 
toestellen. Het pakketlabel is van toepas-
sing op combinaties van producten die 
bijvoorbeeld door de installateur worden 
samengesteld. In de infographic ziet u 
een voorbeeld van beide typen labels, 
inclusief de verschillende onderdelen. 

Zo weet u hoe u de labels moet lezen 
en staat u niet met uw mond vol tanden 
als de installateur met jargon smijt.

Grenzen

We gaan er nu even wat dieper op in: 
wat zegt het nieuwe label eigenlijk over 
verwarming? Het Europese energielabel 
is (in tegenstelling tot het momenteel in 
omloop zijnde Gaskeur kwaliteitslabel) 

niet specifiek gericht op de Nederlandse 
situatie. Het A-label van het Europese 
energielabel voor verwarming kent een 
ondergrens van 90% en een bovengrens 
van 98% (op bovenwaarde). Doordat de 
ondergrens op 90% gesteld is, vallen alle 
HR100-, HR104- en HR107-toestellen 
binnen het A-label. Het Europese label 
maakt hierdoor dus geen onderscheid 
tussen de minder goede (HR100-ketel) 
en de uitstekende (HR107) condenseren-
de ketels. Dit zou voor Nederland een on-
gewenste degradatie kunnen betekenen 
voor de prima prestaties van de conden-
serende HR107-ketel. Vanaf september 
2015 zal Gaskeur alleen het begrip ‘HR’ 
voeren met daarin een minimum rende-
mentseis die gelijk ligt aan de minimum-
eis van het ‘oude’ HR107-label. De labels 
A+, A++ en A+++ die bij deze respectieve-

lijke ketels horen, kunnen echter alleen 
worden bereikt als ook duurzame bron-
nen worden ingezet zoals een combinatie 
van een gastoestel met een elektrische 
warmtepomp, thermisch zonlicht of een 
micro-WKK toestel. 
En wat zegt het Europese energielabel 
dan precies over warm water? Dit label 
laat zien wat de energieprestatie van een 
warmwatertoestel is bij een bepaald capa-
citeitsprofiel. Het vreemde is dat het Eu-

Label C en toch okay?

Voor één VR-keteltype met label C is een 
uitzondering gemaakt: open toestellen 
(zonder ventilator en met trekonderbre-
ker) mogen het C-label hebben en toch 
verkocht worden. 
Ze mogen echter alleen worden toege-
past in de gestapelde woningbouw met 
bouwkundige (stenen) gecombineerde 
afvoersystemen. Dit staat ook wel 
bekend als de zogenoemde ‘Shunt’-
systemen.

Nauwelijks 
eisen aan het 

warmwatercomfort
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ropese energielabel nauwelijks eisen stelt 
aan het warmwatercomfort. En dat terwijl 
het huidige Gaskeur kwaliteitslabel CW 
(Comfort Warmwater) juist gerichte eisen 
stelt aan het comfort, zoals korte wachttij-
den voordat het water uit de kraan komt. 
Als uw organisatie náást het Europese 
energielabel ook het Gaskeur CW voor 
warm water erop naslaat, heeft u ook 
deze aanvullende informatie voorhanden.

Onderscheidend

De ondergrens voor het A-label voor 
warm water is zoals gezegd afhankelijk 
van het capaciteitsprofiel. Hiervoor geldt 
een ondergrens voor de energieklasse A 
van 65% en een bovengrens van 100% 
(op bovenwaarde). Vrijwel alle toestel-
len voorzien van Gaskeur HRww val-
len binnen deze A-klasse. Het begrip 

HRww zal op het Gaskeurlabel daarom 
niet meer gebruikt worden; voor het 
warmwaterrendement is het Europese 
energielabel voldoende onderscheidend.

Boot

Gelijktijdig met de introductie van het 
Europese energielabel zijn er hoge eisen 
gesteld aan wat cv- en warmwatertoestel-
len minimaal aan rendement moeten 
opleveren. Alle toestellen moeten vanaf 
26 september 2015 minimaal het label B 
hebben. 
HR-ketels krijgen het label A en bevin-
den zich dus in de veilige zone. Maar 
de oude en niet bepaald milieuvrien-
delijke VR-ketel valt met label C echt 
buiten de boot. Het betekent concreet 
dat vanaf 26 september geen nieuwe 
VR-ketels (in gesloten uitvoering) meer 

op de markt mogen komen. Voor ruim 
90% van de cv-installaties vormt dit 
geen probleem omdat er al van een 
HR-ketel gebruik wordt gemaakt.

Verbinding

Een uitzondering is de gestapelde bouw 
waarin veel gebruik wordt gemaakt van 
zogenaamde CLV-systemen (Combinatie 
van Luchttoevoer en afvoer van Verbran-
dingsgassen). Veel van deze metalen 
CLV-systemen zijn ontworpen op de toe-
passing van VR-ketels. Er mogen hierop 
geen HR-toestellen worden aangesloten. 

Als er in zo’n CLV-systeem een VR-
ketel kapot gaat, heeft uw organisa-
tie slechts twee mogelijkheden:

 ▪ het toestel vervangen door een tweede-
hands toestel of;

 ▪ het CLV-ysteem zodanig aanpassen 
dat er HR-toestellen op aangesloten 
mogen worden. In deze situatie moe-
ten dan wel alle VR-toestellen worden 
vervangen door een HR-toestel.

Levensduur

De aanpassing bestaat in dat geval uit 
het afsluiten van de verbinding tussen 
het luchttoevoerkanaal en het verbran-
dingsgasafvoerkanaal aan de onderzijde 
van de kanalen. Ook zal het CLV-systeem 
geïnspecteerd moeten worden (uiteraard 
door een professional) om te bepalen of 
het systeem bestand is tegen condens 
en of de levensduur gegarandeerd kan 
worden voor de komende vijftien jaar. 
Dit laatste zou trouwens ook nodig 
zijn geweest als uw organisatie nieuwe 
VR-toestellen zou hebben geplaatst!

Met dank aan de Vereniging van Nederland-
se Fabrieken van Ketels voor Centrale 
 Verwarming (VFK), www.vfk.nl.

VR-ketel valt 
met label C buiten 

de boot


