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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

794
Vragen van de leden Jansen (SP) en
Boelhouwer (PvdA) aan de minister
voor Wonen, Wijken en Integratie
over de waardering van
houtpelletinstallaties voor de EPC en
de EPBD. (Ingezonden 8 oktober
2009)
1
Heeft u kennisgenomen van het
artikel «Houtpellets voor duurzame
verwarming»1 en herinnert u zich uw
antwoorden op vragen van de leden
Jansen en Boelhouwer over de
waardering van decentrale ventilatie
voor de EPC2 en de EPBD3?
2
Onderschrijft u de stelling
uit het artikel dat
hoogrendement-houtpelletinstallaties
in landen als Duitsland, Oostenrijk en
Italië al jaren worden toegepast en
voldoen aan de relevante criteria voor
energie-efficiency? Zo nee, op grond
van welke argumenten? Zo ja, bent u
van mening dat gemeenten in dit
geval op grond van het
gelijkwaardigheidsbeginsel standaard
een gelijkwaardigheidsverklaring
dienen af te geven? Bent u bereid dit
standpunt actief te communiceren
met de gemeenten?

4
Ziet u mogelijkheden om voortaan
nieuwe energiebesparende
technieken sneller op te nemen in de
EPC- en energielabel-berekeningen,
waardoor de drempel voor het
toepassen van deze technieken
verlaagd wordt?
1
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Antwoord
Antwoord van minister Van der
Laan (Wonen, Wijken en Integratie)
(ontvangen 27 november 2009)
1
Ja.

bevoegd gezag om te toetsen of deze
gelijkwaardigheidsverklaring kan
worden geaccepteerd.
3
Nee, daarvoor is de bovenvermelde
aanvraag te laat ingediend.
4
De nieuwe rekenmethode voor de
EPC en het energielabel – de
EnergiePrestatie Gebouwen – wordt
veel flexibeler van opzet dan de
huidige rekenmethode. Hierdoor zal
het in de toekomst veel makkelijker
worden om nieuwe technieken op te
nemen in de EPC- en
energielabelberekening.
Er zullen altijd technieken blijven
komen, waar de rekenmethode niet
op is voorbereid. In dat geval kan de
NEN-commissie in de toekomst
relatief snel een aanvullings- of
correctieblad maken. Iedereen kan
een verzoek hiervoor indienen. De
NEN-commissie neemt een nieuwe
techniek over als er voldoende
ervaring beschikbaar is voor een
gegarandeerde energieprestatie in de
praktijk.

3
Wordt de
hoogrendement-houtpelletinstallatie
opgenomen in de herziene
energielabel-berekening die deze
maand gepubliceerd wordt?

2
Het is mij bekend dat
houtpelletinstallaties worden
toegepast in het buitenland.
Er is een verzoek ingediend bij de
NEN-commissie voor de
EnergiePrestatienorm Gebouwen om
HR-houtpelletkachels te waarderen in
het energielabel en in de EPC. Op dit
moment studeert de NEN-commissie
hier op.
Zo lang HR-houtpelletinstallaties nog
niet zijn opgenomen in de normering,
staat het de aanvrager van een
bouwvergunning vrij om bij de
aanvraag van een bouwvergunning
een beroep te doen op een
gelijkwaardigheidsverklaring bij het
College van Burgemeester en
Wethouders. Het college is dan het
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