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1. Wet Kenbaarheid Energieprestatie gaat (voorlopig) niet door
Op dinsdag 20 november heeft de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel ‘Kenbaarheid Energie-
prestatie’ gestemd. De bezwaren die tot het verwerpen van het wetsvoorstel hebben geleid, richtten 
zich vooral op het invoeren van sancties bij het niet beschikbaar zijn van een energielabel bij 
verkoop. Maar het wetsvoorstel bevatte ook andere wijzigingen rondom het energielabel. Deze zijn 
dus voorlopig van de baan. Zo gaat het ‘nieuwbouwlabel’ (voorlopig) niet door. Bij nieuwbouw blijft de 
huidige rekenmethodiek voor energielabels van kracht als een label gewenst is. Zonder de Wet 
Kenbaarheid Energieprestatie voldoet Nederland niet aan de Europese wetgeving. Minister Blok 
gaat nu in overleg met Brussel. Vanuit Aedes worden alle ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.
 
2. Kennis delen, geeft kracht (Talis)
Woningcorporatie Talis heeft gratis hun ‘Praktijkwijzer voor leefbare wijken, gereedschap voor 
samenwerking en leren’ op de internetsite geplaatst. Klik hier of kijk op www.talis.nl bij projecten in 
de wijk. Belangrijker dan dit gereedschap is natuurlijk de vakman of vakvrouw zelf. De manier van 
communiceren, het vermogen om verbindingen te leggen, het lef om iets nieuws te proberen en de 
kunst van het luisteren, enthousiasmeren, improviseren, vertrouwen wekken, vasthouden en soms 
juist loslaten... daar kan geen praktijkwijzer tegenop. Om met Johan Cruijff te spreken: “Doe nooit 
wat ik zeg. Luister goed, maar neem je eigen beslissing”. 
 
3. Energieaanpak Oost-Flevoland Wonen digitaal
OFW is voorloper als het gaat om de aanpak van de bestaande voorraad en energiebesparing. Om 
de ervaring toegankelijk te maken, heeft zij een speciale website over een ‘duurzaamheidsplan, 
gewoon doen’ ter inspiratie voor collega corporaties. Zie www.transparantofw.nl.

4. Milieu Centraal helpt huurders energie besparen
Bij deze Nieuwsflits treft u het aanbod van diensten van Milieu Centraal gericht op huurders. Meer 
info bij mariken.stolk@milieucentraal.nl. Uiteraard kan ik als energieconsulent ook een rol vervullen 
in de motivatie van energiebesparend gedrag en de toepassing van de communciatie middelen die 
door Milieu Centraal beschikbaar zijn. Heeft u interesse, bel of mail mij!

5. Agenda energieconsulent
6 december - Energiekring West Brabant bij Brabantse Waard te Zevenbergen, vanaf 13.30 uur• 
22 januari - Werkgroep Energielabel Zeeland bij RWS te Goes, vanaf 13.30 uur• 

!Aedes energieconsulent 
Marlou Boerbooms

Energieconsulent Marlou Boerbooms | m.boerbooms@aedes.nl
mobiel: 06 51 225 442
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