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MANAGEMENTSAMENVATTING
Inleiding
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een digitaal platform wordt ontwikkeld waarop vraag en aanbod voor
de verduurzaming van woningen bij elkaar komen. Particuliere woningeigenaren die hun huis willen
verduurzamen kunnen met behulp van dit platform bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden
kiezen. Bij die keuze is het van belang dat de kwaliteit van bedrijven op het platform kan worden meegewogen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gevraagd te onderzoeken en uit te werken
op welke manier keurmerken en eventuele alternatieven een rol zouden kunnen spelen bij deze
kwaliteitsborging.
Dit resulteerde ten eerste in de vraag: Welke keurmerken en alternatieve wijzen van kwaliteitsborging zijn er?
Begin 2021 hebben Topstukken en Bureau 7TIEN een inventariserend onderzoek uitgevoerd om de keurmerken
en alternatieven in beeld te brengen.1 Uit deze inventarisatie volgde de vraag: Hoe kan de kwaliteit van
bedrijven op het platform middels keurmerken en eventuele alternatieve vormen worden meegewogen? In dit
rapport beantwoorden we deze vraag. Daarbij baseren we ons deels op de eerder verschenen inventarisatie
van keurmerken. Beide rapporten dienen daarom in samenhang te worden gelezen.

Conclusies
Wat is kwaliteit?
Om te kunnen bepalen op welke wijze de kwaliteit van bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden
kan worden meegenomen moet eerst duidelijk zijn wat we verstaan onder de kwaliteit van bedrijven. Op basis
van gesprekken met: NEN, Milieu Centraal, Techniek Nederland, de NVDE, Bouwend Nederland, het Centraal
Register Techniek en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) concluderen we
dat de kwaliteit van een bedrijf bestaat uit technische bekwaamheid en klantvriendelijkheid.
Hoe beoordeel je kwaliteit?
Vervolgens is het van belang te weten waar een kwaliteitsoordeel (zoals een keurmerk) over technische
bekwaamheid en klantvriendelijkheid aan dient te voldoen om voldoende vertrouwen te geven dat een bedrijf
deze kwaliteit inderdaad levert. Op basis van het onderzoek concluderen we dat een kwaliteitsoordeel aan de
volgende aspecten moet voldoen:
•
Het oordeel wordt afgegeven door een onafhankelijke partij;
•
Er is transparantie over de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat;
•
Er is controle op de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat;
•
Er is een sanctiebeleid zodat bij overtredingen maatregelen worden getroffen.
Keurmerken zijn één van de vormen van kwaliteitsoordelen die zijn onderzocht. Er is momenteel geen
eenduidig keurmerk waarmee over alle bedrijven van de verschillende verduurzamingsmaatregelen een
kwaliteitsoordeel kan worden gegeven. Dat komt omdat de keurmerken zeer divers zijn en een referentiekader
ontbreekt. Een dergelijk referentiekader is nodig om keurmerken te kunnen vergelijken en het
kwaliteitsoordeel van verschillende keurmerken daarmee aan elkaar te relateren. Zonder dit referentiekader
vergelijk je als het waren appels met peren waardoor gebruik op het platform niet tot meer duidelijkheid voor
de gebruiker zou leiden.
Naast keurmerken zijn er vier kansrijke alternatieven waarmee (soms impliciet) een kwaliteitsoordeel wordt
gegeven. Het gaat om 1) het gebruiken van andere registers, zoals het handelsregister van de Kamer van

1 Zie: Rapport inventarisatie keurmerken verduurzaming

van woningen, Topstukken en Bureau 7TIEN, 2021.
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Koophandel; 2) het bieden van de mogelijkheid om klanten reviews over bedrijven op het platform te laten
plaatsen; en 3) het laten ondertekenen van een gedragscode met basisregels voor toetreding op het platform.
Hoe kan kwaliteit worden meegewogen op het platform?
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gebruiker van het platform te helpen met het vinden van kwalitatief
goede bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden. Ten eerste is het mogelijk om aan de voorkant op
kwaliteitscriteria te selecteren welke bedrijven wel en welke niet op het platform mogen komen. Ten tweede is
het mogelijk om de gebruiker filtermogelijkheden te bieden op basis van kwaliteitsaspecten zodat de
kwalitatief goede bedrijven als zoekresultaat op het platform over blijven. Ten derde is het mogelijk om te
werken met een sortering, wat de gebruiker instaat stelt de bedrijven in een bepaalde volgorde weer te geven.
Bij zowel selecteren, filteren als sorteren kunnen keurmerken en andere alternatieve vormen van
kwaliteitsborging een rol spelen.

Vervolg: ontwikkelmodel
We constateren dat er momenteel geen objectief kwaliteitsoordeel per verduurzamingsmaatregel bestaat die
gebruikt zou kunnen worden om kwaliteit mee te wegen op het platform. We stellen daarom een pragmatische
benadering voor:
“Begin eenvoudig, gebruik wat er is, pas een ontwikkelmodel toe en zet op meerdere sporen tegelijk in”

Korte termijn
Om hier te komen dienen op korte termijn stap A tot en met D te worden geïmplementeerd. Dit zijn de
mogelijkheden voor kwaliteitsborging die op dit moment beschikbaar zijn.
Spoor A [selecteren]. Stel een set van milde toegangseisen op ten behoeve van selectie aan de voorkant
Wij komen tot de volgende twee algemene eisen aan toetreders, aangevuld met twee eisen per
verduurzamingsoptie die eventueel kunnen worden geïmplementeerd.
Twee algemene eisen:
•
Een actuele inschrijving bij de KvK, met de juiste activiteit;
•
Een gedragscode met basisregels voor bedrijven op het platform.
Op dit moment zijn onderstaande eisen wel implementeerbaar, maar bieden nog geen borging van de kwaliteit
zoals men deze op het platform wenst. Het gaat om de onderstaande wijzen van kwaliteitsborging:
•
Registratie in een beroeps- of bedrijfsregister met kwaliteitseisen;
•
Lidmaatschap van een branchevereniging met kwaliteitseisen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat deze kwaliteitseisen nog niet voldoen aan de eisen aan kwaliteit zoals de
adviesgroep deze ziet. Door in te zetten op spoor E kan dit worden ondervangen. Desalniettemin zou het op dit
moment al mogelijk zijn om deze eisen te stellen.
Spoor B [selecteren]. Stel een systeem in om de toetreders op het platform te controleren
De bedrijven die zich inschrijven dienen te worden gecontroleerd op de uitgangspunten in de gestelde
toegangseisen. Dit systeem dient in elk geval toe te zien op:
•
Correctheid en actualiteit van de aangeleverde data;
•
Het handhaven van de gedragscode en een eventueel bijbehorend sanctiebeleid;
•
Het behandelen van eventuele klachten en geschillen.
Spoor C [filteren en sorteren]. De mogelijkheid om reviews over bedrijven achter te laten op het platform
implementeren
Reviews maken het mogelijk om klantvriendelijkheid eenvoudig in beeld te brengen. Reviews zijn op dit
moment een veelgebruikt systeem. Er zijn tevens meerdere marktinitiatieven die het mogelijk maken om een
reviewsysteem op het platform te implementeren. Een reviewsysteem voorziet in kwaliteitseisen op het gebied
van klantvriendelijkheid. Daarom is het aan te bevelen dit op het platform te implementeren.
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Spoor D [selecteren, filteren en sorteren]. Alle keurmerken en garantieregelingen weergeven op het
platform zonder kwaliteitsoordeel
Door alle keurmerken die actief zijn op het gebied van verduurzaming van particuliere woningen te ontsluiten
op een pagina op het platform wordt voor de gebruiker inzichtelijk gemaakt welke keurmerken er bestaan. De
relevante informatie over de keurmerken is dan vinden op het platform, zodat de gebruiker niet zelf op zoek
hoeft te gaan naar keurmerken en de inhoud daarvan.

Lange termijn
Gelijktijdig dient te worden gestart met spoor E zodat dit op de lange termijn beschikbaar komt. Spoor E kent
twee opties. Beide opties hebben voor- en nadelen. Er is dus geen duidelijk ‘beste’ optie te adviseren en
vanwege de aard van de voor- en nadelen vergt dit een politieke afweging. We adviseren het ministerie van
BZK daarom om in overleg met de adviesgroep van het platform verbeterjehuis.nl tot een definitieve keus te
komen.
Spoor E Optie I [selecteren, filteren en sorteren]. Gebruik per verduurzamingsmaatregel een betrouwbare en
herkenbare kwaliteitsregeling ten behoeve van het selecteren of filteren op bedrijven die voldoen aan de
eisen op het gebied van technische bekwaamheid en klantvriendelijkheid
Een eerste optie om er op een duurzame wijze voor te zorgen dat kwaliteit meegewogen kan worden op het
platform is door ervoor te zorgen dat voor elke verduurzamingsmaatregel een voor de gebruiker herkenbare
beoordeling bestaat. Op dit moment kennen nog niet alle verduurzamingsmaatregelen een keurmerk dat
voldoet aan de kwaliteitsaspecten. Voor andere verduurzamingsmaatregelen geldt dat er meerdere
keurmerken of BRL-en bestaan met eisen aan kwaliteit. Dit leidt voor de woningeigenaar tot een woud aan
keurmerken. Deze situatie is alleen te ondervangen door ervoor te zorgen dat er per verduurzamingsmaatregel
één of meerdere herkenbare keurmerken of BRL-en worden aangewezen die voldoen aan de kwaliteit zoals
eerder genoemd.
Spoor E Optie II [selecteren, filteren en sorteren]. Ontwikkel een referentiekader waarmee toegewerkt kan
worden naar het filteren op topkeurmerken en op specifieke kwaliteitscriteria onder de keurmerken
Een tweede optie om er op een duurzame wijze voor te zorgen dat kwaliteit meegewogen kan worden op het
platform is door ervoor te zorgen dat de keurmerken te vergelijken zijn. Op dit moment spreken keurmerken
nog niet altijd dezelfde taal. Door met keurmerkmakers samen te werken aan een referentiekader wordt het
ontbreken van deze gezamenlijke taal ondervangen. Waardoor het ook mogelijk wordt om keurmerken met
elkaar te vergelijken en op topkeurmerken of specifieke kwaliteitscriteria te selecteren, filteren of sorteren.
Voor het uitwerken van een referentiekader zijn een startnotitie (bijlage I), een procesvoorstel (bijlage II) en
een termenlijst (bijlage III) opgesteld.
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1. INLEIDING
1.1. Achtergrond
Het ministerie van BZK wil het platform verbeterjehuis.nl uitbreiden met een koppeling naar de markt.
Gebruikers die hun huis willen verduurzamen kunnen met behulp van dit platform marktpartijen zoals
leveranciers en installateurs kiezen. Om de gebruikers te helpen in hun keuze en hen te voorzien van
betrouwbare informatie is meer informatie nodig over de keurmerken die van toepassing zijn op
verduurzamingsmaatregelen, zoals over de inhoud en het effect van keurmerken. Daarom heeft de directie
Bouwen en Energie aan Topstukken en Bureau 7TIEN in december 2020 gevraagd om een inventarisatie te
maken van bestaande keurmerken van aanbieders van verduurzamingsmaatregelen voor woningen. We
inventariseerden ruim 43 keurmerken, met een focus op organisatiekeurmerken. We zagen een grote mate van
professionaliteit, maar ook veel diversiteit in de inhoud van de keurmerken. De resultaten van deze
inventarisatie staan vermeld in de tussenrapportage.2
Een keurmerk is een vrijwillig merkteken dat belooft dat een product, dienst, bedrijf, proces of keten aan
bepaalde, bovenwettelijke, kwaliteitseisen voldoet. Hieronder vallen bijvoorbeeld een attest, certificaat of
erkenning. De kwaliteitseisen waar de keurmerkhouder aan moet voldoen staan omschreven in een handboek
of (beoordelings-)richtlijn. Voor meer begrippen verwijzen wij naar de termenlijst in bijlage III.
De inventarisatie bevat geen voorstel voor de wijze waarop de keurmerken kunnen worden meegewogen op
het platform. De adviesgroep van het platform ontvangt hiervoor graag een uitgewerkt voorstel in de vorm van
verschillende opties zodat de adviesgroep op basis daarvan de inrichting van het platform verder vorm kan
geven. Het doel van de opdracht is daarmee: Uitwerken van een aantal opties voor het gebruiken van
keurmerken en andere vormen van kwaliteitsborging op het platform verbeterjehuis.nl. De opties dienen
vanuit het perspectief van de gebruiker van het platform, de particuliere woningeigenaar te worden opgesteld.

1.2. Onderzoeksvragen en analysekader
We gebruiken in dit onderzoek de volgende hoofd- en deelvragen:
1. Wat zijn voor de gebruikers relevante kwaliteitsaspecten van bedrijven op het platform?
2. Welke mogelijkheden zijn er om kwaliteit mee te wegen op het platform?
a. Wat is de mogelijke rol van keurmerken bij het meewegen van kwaliteit van de bedrijven op het
platform?
b. Wat is de mogelijke rol van alternatieve wijzen bij het meewegen van kwaliteit van de bedrijven op
het platform?
c. Welke toegangseisen zijn mogelijk en wat zijn de minimale eisen die moeten worden gesteld?
d. Welke filtermogelijkheden zijn mogelijk en hoe moeten deze op het platform worden geïntegreerd?
e. Wie selecteert en controleert op het platform?
De vragen en overwegingen in dit onderzoek kunnen met behulp van onderstaand figuur schematisch worden
weergegeven. De gesprekken die we hebben gevoerd zijn tevens gebaseerd op dit schema.

2 Deze rapportage is te

vinden op: bureau7tien.nl.
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Figuur 1. Een schematische weergave van de deelvragen en hun verhouding tot elkaar en het platform.

Scope
Een keurmerk is in onze definitie “een vrijwillig merkteken dat belooft dat een product, dienst, bedrijf, proces
of keten aan bepaalde, bovenwettelijke, kwaliteitseisen voldoet.” Het platform verbeterjehuis.nl is bedoeld om
de particuliere woningeigenaar te ontzorgen. In het platform komt een koppeling naar de markt, met onder
andere een bedrijvenmodule waar aanbieders van maatregelen te vinden zijn. Daarom leggen de inventarisatie
en mogelijke opties de nadruk op keurmerken voor organisaties en bedrijven. De focus op
organisatiekeurmerken heeft als voordeel dat de voor de gebruiker relevante aspecten wat meer in beeld
komen; zoals klantvriendelijkheid en garantie op het geheel. Een bijkomend voordeel van de focus op
organisatiekeurmerken is dat die vaak voortbouwen op keurmerken voor personen, processen en producten.

1.3. Aanpak
De aanpak bestond uit vier stappen. Deze stappen zijn onderstaand schematisch weergegeven. Stap één en
twee zijn van toepassing op kwaliteitsborging op het platform. De parallelle stap is van toepassing op kwaliteit
van keurmerken in zijn algemeenheid, welke tevens is toe te passen op het platform. In de derde stap gaan we
in gesprek met de leden van de adviesgroep en wordt de rapportage op basis daarvan uitgewerkt.

Figuur 2. Schematische weergave van de aanpak.

Stap 1. Verbreding inventarisatie
We hebben een additionele uitvraag gedaan bij ongeveer 100 keurmerkmakers en de resultaten hebben we
verwerkt in de database keurmerken. Dit resulteerde in drie keurmerken die voorheen nog niet in de
inventarisatie zaten.
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In het vorige onderzoek is geïnventariseerd welke vormen van kwaliteitsborging nog meer van toepassing
kunnen zijn op de markt. Deze alternatieve vormen van kwaliteitsborging hebben we weer meegenomen. Op
basis van deskresearch zijn we gaan onderzoeken op welke wijze andere vormen van kwaliteitsborging een rol
zouden kunnen spelen bij, binnen of naast de keurmerken om zo de effectiviteit van het platform voor de
gebruiker te vergroten. We hebben ze besproken met de respondenten en ze betrokken in ons advies.
Stap 2. Uitwerken opties
We maakten een desk-analyse van vergelijkingsplatforms in andere sectoren. Dit onderzoek bracht in kaart hoe
andere commerciële partijen het vergelijken aanpakken. We gingen tevens in gesprek met particuliere
woningeigenaren om te achterhalen welke aspecten van de klantreis volgens hen van belang waren. Beide
bevindingen zijn te vinden in bijlage V.
Samen met onze opdrachtgever hebben we zeven Nederlandse ambassades gevraagd hoe in het buitenland
met keurmerken wordt gewerkt in de voorlichting aan bewoners. De resultaten van deze internationale
benchmark zijn weergegeven in bijlage IV.
Met het onderzoeksteam hielden we een brainstorm om te komen tot verschillende opties voor het gebruik
van keurmerken op het platform verbeterjehuis.nl. Om de opties te bekijken vanuit het perspectief van de
consument, spraken we met drietal met experts/ervaringsdeskundigen op het gebied van verduurzamen van
woningen en namen we een aantal relevante onderzoeken door. Hun inzichten en nuttige links die we kregen,
maakten het ons mogelijk om met de gewenste externe blik als consument naar de opties te kijken. We vulden
de opties ook aan met de inzichten die we hebben opgedaan met betrekking tot andere vormen van
kwaliteitsborging.
Tot slot hebben we de conceptopties in een presentatie uitgewerkt. Deze presentatie kon als basis dienen voor
de gesprekken die we met de adviesgroep en de themagroep hadden.
Parallelle stap: verkennen gezamenlijke taal en referentiekader
In vervolg op het pleidooi van de ACM3 om te komen tot een ‘gezamenlijk referentiekader’ hebben we een
uitgebreide inhoudelijke notitie geschreven (zie bijlage I) en een procesvoorstel (zie bijlage II) opgesteld. Deze
documenten kunnen samen met de lijst met termen (zie bijlage III) als basis dienen voor een samenwerking
met de betrokken partijen op het gebied van het verduurzamen van woningen.
Stap 3. Toetsen opties en rapportage
In toetsingsgesprekken met brancheorganisaties en relevante stakeholders hebben we de opties
doorgenomen. We spraken met; NEN, Milieu Centraal, Techniek Nederland, de NVDE, Bouwend Nederland, het
Centraal Register Techniek en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). De vooren nadelen van de opties hebben we opgenomen in de presentatie aan de adviesgroep. Tevens zijn de
opmerkingen en discussiepunten die in de adviesgroep van 24 juni aan bod kwamen verwerkt.

1.4. Leeswijzer
In hoofdstuk twee beantwoorden we de vraag “Wat is kwaliteit als het gaat om bedrijven die
verduurzamingsmaatregelen voor woningen aanbieden?”. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk drie de
opties om die kwaliteit van bedrijven op het platform mee te kunnen wegen. Hoofdstuk vier geeft inzicht in de
verschillende fasen waarin de opties een rol kunnen spelen; bij de selectie van bedrijven of door het filteren
van bedrijven. Tenslotte bevat Hoofdstuk vijf onze conclusies en aanbevelingen.
Bijlage I bevat een inhoudelijke notitie over waar een referentiekader voor keurmerken uit zou kunnen
bestaan. Bijlage II bevat het procesvoorstel om te komen tot een dergelijk referentiekader. Een eerste stap in
het referentiekader is een lijst met termen. Bijlage III bevat een eerste opzet van deze lijst. De respons op de

3 Zie: ACM Signaal 2020 -

Betere keurmerken noodzakelijk voor duurzame keuze
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internationale benchmark is in bijlage IV te vinden. Bijlage V bevat de resultaten van de quick-scan andere
vergelijkingsplatforms en de resultaten van gesprek met particuliere woningeigenaren. In bijlage VI is de
geactualiseerde bijlage met de – inmiddels – 43 keurmerken opgenomen.
Nadrukkelijk verwijzen wij naar de inventarisatie. In dit rapport hebben wij op die inventarisatie voortgebouwd
en onze analyse, conclusies en advies uit die inventarisatie hebben we niet herhaald in dit rapport. Beide
rapporten dienen daarom bij voorkeur samen als één te worden gelezen.
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2. WAT ZIJN VOOR DE GEBRUIKERS
RELEVANTE KWALITEITSASPECTEN VAN
BEDRIJVEN OP HET PLATFORM?
Kwaliteit is een fluïde begrip, het kan voor iedere actor iets anders betekenen. In dit onderzoek wordt de
kwaliteit van de bedrijven beschouwd die verduurzamingsmaatregelen op het platform gaan aanbieden.
Omdat de woningeigenaar in de meeste gevallen zelf (nog) geen oordeel kan vellen over de kwaliteit van een
aanbieder, is hij afhankelijk van het oordeel over de kwaliteit door anderen. Tijdens de gespreksronde kwam
naar voren dat het oordeel over de kwaliteit van bedrijven kan worden opgesplitst in drie onderdelen:
onafhankelijkheid van het kwaliteitsoordeel, de eisen aan het kwaliteitsoordeel en de ambitie van het
kwaliteitsoordeel. De onafhankelijkheid en de eisen van het kwaliteitsoordeel worden gezien als belangrijke
onderdelen voor op het platform. De ambitie van het kwaliteitsoordeel wordt als een minder relevant
onderdeel gezien. In de onderstaande paragrafen wordt dit nader uitgewerkt.

2.1. Onafhankelijkheid
De volgende twee vragen staan hier centraal:
Wordt het oordeel over de kwaliteit van het bedrijf
afgegeven door een betrouwbare partij? Wordt
het bedrijf dat het kwaliteitsoordeel ontvangt door
een onafhankelijke organisatie gecontroleerd?
Concreet kan dit blijken uit de volgende twee
aspecten:
•
•

Betrouwbaarheid van het
kwaliteitsoordeel;
Controle en naleving van het
kwaliteitsoordeel.
Figuur 3. Resultaten uit de inventarisatie van keurmerken.

Betrouwbaarheid
De gebruiker van het platform kan niet weten of er sprake is van een constructie waarbij de slager zijn eigen
vlees keurt. Daarom dient het oordeel over de kwaliteit van een bedrijf ten minste door een onafhankelijke
partij te worden afgegeven. Een keurmerk of ander kwaliteitsoordeel is pas geschikt voor het platform wanneer
het wordt afgegeven door een onafhankelijke partij of door een certificerende instelling. In de inventarisatie is
inzichtelijk gemaakt hoeveel keurmerken er in eerste instantie aan deze eis voldoen. (Zie figuur 3) Op haar
beurt kan de onafhankelijk partij die het keurmerk geeft zelf ook weer onafhankelijk worden gecontroleerd,
dan spreken we van ‘accreditatie’. In Nederland is de Raad voor accreditatie het aangewezen orgaan dat deze
toets op onafhankelijkheid mag uitvoeren.4 In praktijk wordt het begrip accreditatie soms ook gebruikt om aan
te duiden dat een kwaliteitsoordeel door een onafhankelijke partij is uitgegeven.
Het is tevens van belang dat een keurmerk transparant is over welke aspecten van kwaliteit het oordeel is
uitgesproken, alsmede welke aspecten van kwaliteit niet binnen het oordeel vallen. Het kan voor een keurmerk

4 Zie voor meer informatie:

website van Raad voor Accreditatie
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interessant zijn om zoveel mogelijk aspecten van kwaliteit te betrekken. Terwijl een oordeel over alle
kwaliteitsaspecten wel goed onderbouwd moet kunnen worden.
Controle en naleving
Indien een bedrijf claimt aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen, is het van belang dat deze claim ook
periodiek wordt gecontroleerd. Deze controle dient, zoals hierboven aangegeven te worden uitgevoerd door
een onafhankelijke partij.
Het is ook belangrijk dat er een sanctiebeleid van toepassing is op de naleving van de kwaliteitscriteria. Dit
garandeert een gebruiker dat een bedrijf dat de kwaliteitseisen niet nakomt, niet alsnog een kwaliteitskenmerk
voert.
Een kwaliteitsoordeel dient dus aan de volgende voorwaarden te voldoen:
•
•
•
•

Het oordeel wordt afgegeven door een onafhankelijke partij;
Er is transparantie over de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat;
Er is controle op de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat;
Er is een sanctiebeleid zodat bij overtredingen maatregelen worden getroffen.
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2.2. Eisen
Dit zijn de inhoudelijke
kwaliteitsaspecten die concrete
invulling geven aan de kwaliteit van een
bedrijf op het platform. Uit de
gespreksronde blijkt dat inhoudelijke
kwaliteit uit twee aspecten kan blijken:
•
•

Technische bekwaamheid
Klantvriendelijkheid

In figuur 4 hebben we in groen de
technische onderwerpen en in blauw de
klantgerichte onderwerpen in
uitgelicht. In dit onderzoek is niet
Figuur 4. De inhoudelijke kwaliteitseisen die een keurmerk of kwaliteitsoordeel aan de
doorgevraagd naar de mate of de vorm
houder van het oordeel kan stellen. De technische onderwerpen zijn in groen en de
waarin de technische bekwaamheid en
klantvriendelijke onderwerpen zijn in blauw uitgelicht.
de klantvriendelijkheid terug moet
komen. Beide aspecten kunnen met keurmerken maar ook middels alternatieve wijzen van kwaliteitsborging
worden meegewogen. In de conclusies doen we hier een voorstel voor.
Technische bekwaamheid
In vergelijking tot klantvriendelijkheid is het technisch aspect vaak niet zo goed zichtbaar voor de consument.
Het kan vaak alleen inzichtelijk gemaakt worden met behulp van een inspectie. Onderstaand zijn de
onderwerpen van technische bekwaamheid opgesomd5:
•
•
•
•
•
•

Toegepaste techniek
Wijze van installatie of bouw
Herkomst van materiaal
Meetmethode
Veiligheid
Emissies

Klantvriendelijkheid
Dit aspect bevat de onderstaande onderwerpen. Klantvriendelijkheid van een bedrijf is zichtbaar voor de
consument en kan bijvoorbeeld ook inzichtelijk worden gemaakt met behulp van reviews. Onderstaand zijn de
onderwerpen van klantvriendelijkheid opgesomd5:
•
•
•
•
•
•

Klachtenafhandeling
Garanties op resultaat
Bedrijfsvoering
Klantbehandeling
Garanties op levering
Betaalbaarheid

5 Zie voor meer informatie over deze onderwerpen

de inventarisatie van keurmerken.
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2.3. Ambitie
Tot slot kunnen de eerder besproken eisen licht of zwaar worden gesteld. Deze strengheid wordt door Milieu
Centraal ambitie genoemd en geoperationaliseerd met behulp van een vijfpuntsschaal.6 Ambitie wordt door de
gesprekspartners niet gezien als een onderdeel dat een basis legt voor de kwaliteit van bedrijven op het
platform. In de onderstaande alinea’s wordt uitgewerkt wat het ambitieniveau van keurmerken inhoudt en
waarom gesprekspartners dit mogelijk geen belangrijk onderdeel van kwaliteit voor op het platform vinden. In
figuur 5 staan de resultaten van de inventarisatie op de vraag: wat is het ambitieniveau van uw keurmerk? Met
in de legenda de bijbehorende classificering. Uit de resultaten blijkt dat er een vrijwel gelijke verdeling is van
het ambitieniveau. Met uitzondering van de drie keurmerken die zichzelf in de laagste ambitie classificeren.

Figuur 5. Een cirkeldiagram van de ambitieniveaus zoals keurmerken deze zelf hebben aangegeven in de inventarisatie.

Er zijn twee mogelijke redenen waarom ambitie door de gesprekspartners niet wordt gezien als basis voor
kwaliteit van bedrijven op het platform. Ten eerste is deze classificering subjectief. Het laat te veel ruimte voor
eigen invulling en is lastig te beoordelen. Tevens was de algemene opvatting in de gespreksronde dat een
gebruiker ervan uit mag gaan dat de kwaliteit van een bedrijf ten minste aan de wettelijke eisen voldoet. Het is
volgens de gesprekspartners voor het platform niet van belang dat een keurmerk of andere wijze van
kwaliteitswaarborging zware of lichte kwaliteitseisen heeft. Als er maar aanvullende kwaliteitseisen worden
gesteld.
Aanvullend resulteert het stellen van (te) strenge eisen mogelijk tot een te kleine groep bedrijven die kan
voldoen aan de gestelde eisen. Dit heeft geen gevolgen wanneer een kwaliteitsoordeel als filteroptie wordt
gebruikt. Het heeft echter wel gevolgen indien dit als toelatingseis wordt gesteld.
Mocht men er in een later stadium toch voor willen kiezen om zwaardere kwaliteitseisen aan bedrijven op het
platform te stellen, dan past dat goed in een ontwikkelmodel. Het is in dat geval wel van belang dat bedrijven
die aanbieder worden op het platform vooraf op de hoogte worden gesteld van het feit dat kwaliteitseisen
mogelijk worden aangescherpt.

6 Zie: keurmerkenwijzer.nl/uitleg-scores/

voor meer informatie.
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3. MOGELIJKE ROL KEURMERKEN EN
ALTERNATIEVE WIJZEN VAN
KWALITEITSBORGING BIJ BEPALEN
KWALITEIT
Er zijn verschillende mogelijkheden om kwaliteit op het platform mee te wegen. We onderscheiden hier
keurmerken en alternatieve wijzen zoals gedragscodes of reviews. In dit hoofdstuk zetten we alle
mogelijkheden naast elkaar, zodat er een gewogen keuze kan worden gemaakt. Verschillende mogelijkheden
zouden tevens kunnen worden gecombineerd.

3.1. Keurmerken
Naar aanleiding van de inventarisatie die
voorafgaand aan dit onderzoek is
uitgevoerd zijn er ongeveer 43
keurmerken aan het licht gekomen die
actief zijn op het gebied van de
verduurzaming van particuliere woningen.
In bijlage VI is een overzicht van de
geïnventariseerde keurmerken te vinden.
Er zijn met betrekking tot keurmerken
drie verschillende abstractieniveaus
waarop over keurmerken kan worden
gesproken (zie figuur 6). Het eerste
abstractieniveau is het ‘generieke
referentiekader’. Een referentiekader is
“Het geheel van normen, waarden, regels
en overtuigingen die bepalen hoe iemand,
of een organisatie, de werkelijkheid
waarneemt, erover oordeelt en ernaar
handelt”. Ieder keurmerk is op dit
moment volledig vrij om er eigen normen,
waarden, regels en overtuigingen op na te
houden. Dit maakt het voor
controlerende instanties, onnavolgbaar of Figuur 6. Deze piramide geeft de drie verschillende abstractieniveaus voor
keurmerken weer.
keurmerken consumenten misleiden, of
welke keurmerken kunnen worden gezien als geschikt voor op het platform.
Het eerste abstractieniveau van het referentiekader is van toepassing op het totale aanbod aan keurmerken. Er
bestaat nog geen generiek referentiekader voor keurmerken, noch een specifiek referentiekader voor
keurmerken die actief zijn op het gebied van de verduurzaming van particuliere woningen. Dat maakt het lastig
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om keurmerken op dit abstractieniveau met elkaar te vergelijken of op dit niveau bijvoorbeeld minimale eisen
te stellen voor op het platform.
Het volgende abstractieniveau is het niveau van het keurmerk. Een keurmerk bepaalt zelf welke eisen er
worden gesteld aan de keurmerkhouders. Het is alleen mogelijk om op dit abstractieniveau keurmerken
onderling te vergelijken op naamsbekendheid, uitstraling en aantal houders.
Het laatste abstractieniveau is dat van de eisen en criteria onder het keurmerk. Dit wordt in sommige gevallen
het schema genoemd. In dit schema staan de concrete eisen en criteria om aan het keurmerk te kunnen
voldoen. Deze eisen zijn vaak zo concreet dat ze met elkaar vergeleken kunnen worden, tenzij ze specifiek zijn
voor één verduurzamingsoptie. Denk hierbij aan eisen aan de wijze van installatie, eisen aan de toegepaste
techniek of eisen aan klachten en geschillenafhandeling.
In dit onderste niveau plaatsen we ook de schema’s die de eisen en criteria bevatten, zoals regelingen,
handboeken en Beoordelingsrichtlijnen. Op basis van het voldoen aan deze eisen en criteria kan een keurmerk
worden verleend.
Hierna worden de vijf opties besproken om keurmerken te gebruiken, met daarbij de voor- en nadelen die we
bij de gesprekspartners hebben opgehaald.

3.1.1. Alle keurmerken weergeven
Bij deze optie worden alle keurmerken op het platform inzichtelijk gemaakt. Bijvoorbeeld met behulp van een
overzichtspagina waar alle namen en logo’s worden weergegeven zonder enig waardeoordeel. Vervolgens is er
per keurmerk een pagina, waarop alle informatie over het keurmerk te vinden is. Het is bij deze optie van
belang dat de beschikbare informatie op iedere pagina identiek wordt weergegeven zodat de gebruiker van het
platform de informatie overzichtelijk tot zich kan nemen. De keurmerkenwijzer van Milieu Centraal zou
hiervoor als voorbeeld kunnen dienen.7
Een bedrijf op het platform kan aangeven over welke keurmerken hij beschikt. Dit is vervolgens zichtbaar op
het bedrijfsprofiel of in de filteropties op het platform. Indien een gebruiker meer wil weten kan hij op de naam
of logo van het keurmerk klikken om vervolgens op de pagina te komen waar alle informatie van het keurmerk
staat.
Dit is de enige optie die nu direct zou kunnen worden ingebouwd op het platform. De bouwstenen bestaan: er
is ervaring bij Milieu Centraal met de keurmerkenwijzer. De laatste versie van de inventarisatie van keurmerken
kan dienen als basis voor de informatie die per keurmerk inzichtelijk zou kunnen worden gemaakt. Een deel
van de keurmerken heeft de opgehaalde informatie gevalideerd.
De voor- en nadelen zijn gebaseerd op de resultaten uit de gespreksronde:
Voordelen
•
De gebruiker kan zelf kiezen of hij het hebben van een keurmerk belangrijk vindt bij de keuze voor
een aanbieder van verduurzamingsmaatregelingen;
•
Dit is een relatief eenvoudige eerste stap, de bouwstenen bestaan al; de inventarisatie van
keurmerken en de website keurmerkenwijzer.nl;
•
Deze optie is een logische eerste stap op het platform en het is een relatief kleine stap om deze optie
tot uitvoer te brengen. Het kan als basis dienen voor de volgende opties.

7 Zie: keurmerkenwijzer.nl

Pagina 15 van 62

Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl

Nadelen
•
•

De gebruiker zit niet te wachten op nog meer keuze;
Met deze oplossing vervult het platform het doel van ontzorgen slechts deels. Het wordt voor de
gebruiker van het platform nog steeds niet inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteit van een bedrijf is;

3.1.2. Een keurmerk per verduurzamingsmaatregel gebruiken
Bij deze optie wordt per verduurzamingsmaatregel bepaald welk keurmerk de gewenste kwaliteit op het
platform belichaamt. Het gaat om een keurmerk dat voldoet aan de kwaliteitsaspecten die eerder in hoofdstuk
twee genoemd zijn.
Concreet kan dit vier dingen betekenen:
•
•
•

•

Er is een keurmerk dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor het platform. In dit geval kan dit keurmerk
worden opgenomen als selectie of filtercriterium op het platform;
Er zijn meerdere keurmerken die voldoen aan de kwaliteitseisen voor het platform. In dit geval dient
een keuze gemaakt te worden welk keurmerk het meest geschikt is voor op het platform;
Er is een keurmerk maar dat voldoet nog niet aan de kwaliteitseisen, in dit geval moet er in
samenwerking met de keurmerkmaker doorontwikkeld worden aan de kwaliteit van het keurmerk
zodat het voldoet aan de kwaliteitseisen;
Er is geen keurmerk dat voldoet aan de kwaliteitseisen op het platform. Gezien de inventarisatie (zie
bijlage VI) is dit voor een aantal verduurzamingsopties een mogelijke situatie. In dit geval bepalen
stakeholders uit de betreffende sector samen met de ontwikkelaar van het platform en een
ontwikkelaar van keurmerken of BRL-en de gewenste kwaliteitseisen. Vervolgens wordt er op basis
van deze eisen een keurmerk of BRL opgesteld.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) zouden in deze optie een grote rol kunnen spelen. Een beoordelingsrichtlijn
wordt voor een specifieke installatiemethode ontwikkeld. Daarmee is een BRL uitermate geschikt om per
verduurzamingsmaatregel, of per installatiemethode, ontwikkeld of aangesteld te worden als kwaliteitseis. Zie
voor meer informatie over beoordelingsrichtlijnen bijlage I.
De voor- en nadelen komen voort uit de gespreksronde:
Voordelen
•
De hoeveelheid keurmerken wordt gereduceerd, wat het voor de gebruiker overzichtelijker maakt;
•
Voor een deel van de verduurzamingsmaatregelen bestaat al een vastgestelde beoordelingsrichtlijn.
Dit is een mooie eerste stap richting de waarborging van kwaliteit.
Nadelen
•
•

•

Er is onafhankelijke vakinhoudelijke kennis nodig om voor iedere verduurzamingsmaatregel een
uniform kwaliteitskader te vinden;
Er is een afweging nodig tussen strengheid en dekking van het keurmerk. Wanneer er strenge eisen
worden gesteld, zijn er minder bedrijven die aan de gestelde criteria voldoen. Een gevolg hiervan zou
kunnen zijn dat er niet genoeg bedrijven zijn om de consument keuze te bieden. Dit is in het geval van
een filteroptie geen probleem, in het geval van een toegangseis is dit wel relevant;
Er wordt getwijfeld aan de juridische haalbaarheid in verband met marktwerking. Mag een
organisatie in opdracht van de overheid aanwijzen welke keurmerken wel en welke keurmerken niet
geschikt zijn om kwaliteit op het platform mee te wegen?
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3.1.3. Topkeurmerken, een selectie van de beste keurmerken gebruiken
Bij deze optie wordt er een selectie gemaakt van de keurmerken die ten minste voldoen (of willen gaan
voldoen) aan de kwaliteitseisen die in hoofdstuk twee zijn genoemd. Vervolgens starten deze keurmerken
samen een proces op waarin wordt bepaald waar een topkeurmerk aan moet voldoen. Dit verschilt met de
voorgaande optie, er ontstaat namelijk niet automatisch één topkeurmerk per verduurzamingsmaatregel.
Sommige verduurzamingsmaatregelen hebben namelijk meer keurmerken die voldoen aan de eisen van een
topkeurmerk dan andere. Deze optie verschilt ook van de vorige omdat er in deze optie een proces wordt
ingesteld waarbij de keurmerken en eventuele andere stakeholders samen gaan bepalen waar een
topkeurmerk aan zou moeten voldoen.
Het aanstellen van topkeurmerken is al een keer uitgevoerd in de voedingssector.8 In het geval van de
topkeurmerken bij voeding waren de criteria als volgt: Het keurmerk is ambitieus (streng), transparant en de
controle is betrouwbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek zouden betrouwbaarheid, transparantie, controle
en naleving, technische bekwaamheid en klantgerichtheid de criteria moeten zijn.
De voor- en nadelen komen voort uit de gespreksronde.
Voordelen
•
Er is ervaring met het uitvoeren van een dusdanig proces bij een aantal partijen in de markt;
•
Dit wordt gezien als een sterk mechanisme om de collectieve kwaliteit van keurmerken te verhogen.
Nadelen
•

•

•

•

Het is mogelijk dat dit proces niet de gewenste kwaliteitsaspecten oplevert. Dit is de uitkomst van
een proces van keurmerken zelf. Hier kan op gestuurd worden, maar de uitkomst is hiermee wel
onzeker;
Daarnaast heeft deze optie een wat langere doorlooptijd omdat er een gezamenlijk proces tussen en
met keurmerkmakers zal moeten plaatsvinden. Dit proces is waarschijnlijk aanzienlijk langer dan de
andere opties die worden aangedragen;
Er wordt getwijfeld aan de juridische haalbaarheid in verband met marktwerking. Mag een
organisatie in opdracht van de overheid aanwijzen welke keurmerken wel en welke keurmerken niet
geschikt zijn om kwaliteit op het platform mee te wegen?
Deze optie vindt over het algemeen weinig steun bij de gesprekspartners. Dit is mogelijk het effect
van de som van bovenstaande nadelen.

3.1.4. Ontwikkelen overkoepelend keurmerk voor kwaliteit van verduurzamingsmaatregelen
In plaats van 43 verschillende keurmerken wordt één keurmerk ontwikkeld dat de kwaliteit van
verduurzamingsmaatregelen op het platform waarborgt. Dit overkoepelende keurmerk zou te vergelijken zijn
met het energielabel9.
Een mogelijke vorm zou kunnen zijn dat het keurmerk net als het energielabel een score geeft aan het bedrijf.
Deze score kan worden gebaseerd op de kwaliteitsaspecten uit hoofdstuk twee.
Het is in deze optie ook mogelijk is om een overkoepelend keurmerk te ontwikkelen dat rekening houdt met
kwaliteitseisen voor de verschillende verduurzamingsmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld bij het energielabel
woningen, witgoed en auto’s.

8 Zie: keurmerkenwijzer.nl/wat-zijn-topkeurmerken/
9 Zie: energielabel.nl
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De voor- en nadelen komen voort uit de gespreksronde:
Voordelen
•
Er is in deze optie veel duidelijkheid voor de gebruiker van het platform. Er is slechts een keurmerk
dat aangeeft of een bedrijf aan bovenwettelijke kwaliteitseisen voldoet. Dat komt de herkenbaarheid
ten goede;
•
Deze optie is vergelijkbaar met de modellen die we in Frankrijk, Zweden en Denemarken zien. In
Frankrijk is er een bedrijvenregister, dat vergelijkbaar is met de bedrijvenmodule op het platform.
Zweden en Denemarken kennen één overkoepelend keurmerk met daaronder per
verduurzamingsoptie een apart keurmerk (zie bijlage IV).
Nadelen
•

•

Het kwaliteitsaspect ‘technische bekwaamheid’ vergt bij iedere verduurzamingsmaatregel een andere
set aan eisen. Dit betekent dat het overkoepelende keurmerk nooit honderd procent generiek zal zijn.
Dit wordt voor het energielabel bijvoorbeeld ondervangen door verschillende criteria te gebruiken
voor een auto of wasmachine, maar wel met dezelfde beeldmerken naar de consument te
communiceren;
Er wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van deze optie. Onder andere omdat er een nieuw keurmerk
zal moeten worden ontwikkeld. Dit vergt tijd, en er is al een grote hoeveelheid keurmerken op de
markt.

3.1.5. Gebruiker kiest specifieke criteria die door een keurmerk worden
geborgd, maar ziet het keurmerk zelf niet
Door de verschillende criteria onder ieder keurmerk te identificeren en te scoren wordt het mogelijk om de
kwaliteit op het niveau van de criteria inzichtelijk te maken. Het wordt dan voor de gebruiker van het platform
mogelijk om direct de kwaliteitscriteria te kiezen die hij belangrijk vindt. (Zie het tweede en onderste niveau in
figuur 6) Er kunnen in dit geval bijvoorbeeld selectiecriteria of filteropties worden gesteld aan het hebben van
een klachtenregeling en/of sanctiebeleid.
Voor deze optie is de eerdere inventarisatie van keurmerken een basis. Er moet voor ieder keurmerk
inzichtelijk gemaakt worden wat de exacte criteria zijn. Vervolgens moet worden onderzocht hoe deze criteria
zich tot elkaar en de keurmerken onderling verhouden. Wanneer deze criteria vergelijkbaar zijn dan kan
desbetreffend criterium gebruikt worden als selectie of filteroptie.
De voorwaarde voor deze optie is het generieke referentiekader. Er is een gedeelde set aan normen, waarden
en taal nodig om de criteria vergelijkbaar te maken. Zonder dit referentiekader is deze optie niet mogelijk.
De voor- en nadelen komen voort uit de gespreksronde:
Voordelen
•
Door op niveau van de kwaliteitscriteria te filteren ziet de gebruiker geen grote hoeveelheid
keurmerken meer;
•
De gebruiker kan eenvoudig zelf bepalen welke aspecten van belang zijn.
Nadelen
•

•

•

Deze optie ondermijnt mogelijk het verdienmodel van een keurmerk. Het is de vraag of keurmerken
akkoord gaan met het gebruiken van de kwaliteitscriteria waar zij het keurmerk omheen gebouwd
hebben.
Het ontwikkelen en implementeren van dit systeem is complex, het vergt een analyse en het
vergelijkbaar maken van keurmerken. Er is een aanzet gedaan bij de inventarisatie, maar deze dient
verder te worden uitgewerkt om deze optie mogelijk te maken.
De som van bovenstaande nadelen maakt de haalbaarheid van deze optie gering.
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3.2. Alternatieve wijzen van kwaliteitsborging
Naast het gebruiken van keurmerken zijn ook alternatieve wijzen van kwaliteitsborging onderzocht. Over het
algemeen wordt door gesprekspartners aangegeven dat het gebruik van één of meer alternatieve wijzen van
kwaliteitsborging onvoldoende is om de ontzorging van particuliere woningeigenaren te waarborgen. Er wordt
dan ook aangegeven dat de hierna genoemde alternatieven in combinatie met opties uit paragraaf 3.1 zouden
moeten worden toegepast.

3.2.1. Gebruik maken van andere platforms of registers, waar de kwaliteit van
de bedrijven is geborgd
In deze optie wordt er doorgelinkt naar en/of gekoppeld met andere platforms of registers waar de kwaliteit
van aanbieders van verduurzamingsmaatregelen wordt geborgd. Met behulp van koppelingen kunnen
kwaliteitscontroles eventueel worden geautomatiseerd.
Er zijn drie verschillende typen:
•
•
•

Ontzorgingsinitiatieven
Commerciële vergelijkingssites
Registers

Ontzorgingsinitiatieven
Denk hierbij aan bestaande ontzorgingsinitiatieven zoals Wijisoleren, HIER klimaatbureau en slimwoner10. Deze
initiatieven zijn vaak not-for-profit en hebben als doel de gebruiker te informeren. Deze kennis kan worden
gebruikt door naar deze platforms te verwijzen, of door bijvoorbeeld met een uitklapveld te werken waar
desbetreffende informatie beschikbaar wordt gemaakt.
Commerciële vergelijkingssites
Er is een aantal commerciële partijen die zich richt op het vinden van een geschikte aanbieder voor
verduurzamingsmaatregelen voor de consument. Denk hierbij aan warmtepompvergelijker,
zonnepanelenvergelijker, en een aantal grotere initiatieven zoals Pricewise of Independer.11 Deze websites zijn
wellicht minder geschikt om mee samen te werken in verband met het commerciële karakter, waardoor
onafhankelijkheid, transparantie en het voortbestaan van de vergelijkingssite niet altijd geborgd is.
Registers
Er zijn meerdere registers, denk aan centraal register techniek (CRT) en Solar Register (zonne-energie). Er zijn
tevens registers van certificerende instellingen. Deze registers zijn concreter dan ontzorgingsinitiatieven of
vergelijkingssites. Ze bevatten bijvoorbeeld persoonskeurmerken voor technische bekwaamheid of een
overzicht van de keurmerken waar een bedrijf over beschikt. In het geval van de registers zou een koppeling de
meest logische samenwerking kunnen zijn.
Alle eerdergenoemde partijen hebben een eigen systeem in plaats waarmee de kwaliteit van de bedrijven
wordt geborgd, of waarbij de kwaliteit van bedrijven inzichtelijk wordt gemaakt. In dit onderzoek is niet
onderzocht op welke wijze verbeterjehuis exact kan samenwerken met elke aparte partij. Het is per initiatief
afhankelijk hoe een samenwerking of verwijzing tot stand kan komen. De voor- en nadelen komen voort uit de
gespreksronde:
Voordelen
•
Door te gebruiken wat er is hoeft het platform niet zelf het wiel uit te vinden.

10 In

de rapportage ontzorging van particuliere woningeigenaren, Squarewise, 2020, bijlage C is een lijst opgenomen met bestaande
ontzorgingsinitiatieven.
11 In bijlage V staat een quick-scan van vergelijkingswebsites en de wijze waarop ze tot een aanbieding voor de consument komen.
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Nadelen
•
•

Het hoofddoel van het platform is het ontzorgen van particuliere woningeigenaren. Door alleen maar
door te linken naar andere initiatieven die kwaliteit borgen behaalt het platform zijn doel niet.
Andere platforms hebben mogelijk commerciële doeleinden of zijn tijdelijk. De links die je legt zijn
niet automatisch onafhankelijk.

3.2.2. Bedrijven verklaren zelf, door het tekenen van een gedragscode of
handvest dat ze voldoen aan bepaalde eisen
Door gebruik te maken van een gedragscode kunnen afspraken worden gemaakt over hoe bedrijven op het
platform omgaan met klanten en kwaliteit. Een gedragscode heeft over het algemeen een redelijk vrijblijvende
opzet. Controle vindt vaak pas plaats als er aanleiding voor is. Dit zou strakker kunnen worden ingericht waardoor
het meer de vorm krijgt van algemene voorwaarden om toe te treden tot het platform.
De gedragscode kan naar eigen inzicht worden opgesteld, en kan bijvoorbeeld eisen bevatten op het gebied van
kwaliteit zoals genoemd in hoofdstuk twee. Het is ook mogelijk om eigen eisen te stellen aan controle en sancties.
Wanneer dit gewenst is dan is het implementeren van bestaande keurmerken mogelijk een wenselijkere stap. In
de gedragscode hoeft niet alleen te staan dat de gegevens kloppen en dat het bedrijf aan de selectie-eisen
voldoet. In een gedragscode kan ook komen te staan dat een bedrijf zich verplicht mee te groeien met de
kwaliteitseisen. Uit de internationale benchmark blijkt dat ze in Duitsland een dergelijke gedragscode gebruiken.
Het Duitse model zou als uitgangspunt kunnen dienen om te komen tot een gedragscode voor het platform.
De voor- en nadelen komen voort uit de gespreksronde:
Voordelen
•
Dit is een lichte en daardoor eenvoudige maatregel om te implementeren;
•
Deze maatregel is kostenefficiënt, het uitgangspunt is dat het bedrijf zich houdt aan de regels. Daar
zijn geen controles vooraf of periodieke controles voor nodig;
•
Een gedragscode kan worden gebruikt als toelatingseis om het eenvoudiger te maken om bedrijven
van het platform af te kunnen halen bij onwenselijk gedrag;
•
Het onderschrijven een gedragscode is door gesprekspartners genoemd als basiseis.
Nadelen
•

Over het algemeen zijn gedragscodes vrijblijvend qua opzet. Hier zou van kunnen worden afgeweken
maar daar moet duidelijk over gecommuniceerd worden.

3.2.3. Gebruik maken van reviews
Reviews maken het mogelijk om snel en overzichtelijk de klantvriendelijkheid in beeld te brengen. Met
bijvoorbeeld een sterrensysteem is het voor de gebruiker van het platform in een oogopslag te zien hoe andere
consumenten het bedrijf hebben ervaren.
Reviews bestaan in meerdere soorten en maten. Er is een aantal marktinitiatieven dat het mogelijk maakt om
een reviewsysteem op een platform te implementeren. Klantenvertellen, wordt onder andere gebruikt door
leden van Techniek Nederland en Bouwend Nederland (onder het whitelabel bouwnu). Verder zijn Trustpilot,
en, feedbackcompany andere partijen die het implementeren van een reviewsysteem mogelijk maken.
Door gebruik te maken van (bestaande) reviewsystemen kan inzicht worden gegeven in de klanttevredenheid
over een bedrijf. Bestaande reviewsystemen geven ook de mogelijkheid voor een uitgebreidere review in de
vorm van tekst of met behulp van een scoreformulier. Dit is wenselijk, want dat vergroot de betrouwbaarheid
van de review. Tevens voorkomt het reviews van klanten die in een opwelling een ongefundeerde negatieve
review afgeven.
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Voordelen
•
Dit is een bestaand systeem, veel consumenten gebruiken reviews bij de keuze voor een aankoop12.
Er zijn meerdere initiatieven waarmee koppelingen kunnen worden gemaakt;
•
Dit wordt door de gesprekspartners vaak genoemd als goede optie.
Nadelen
•

Reviews zijn niet altijd betrouwbaar, blijkt uit onderzoek van o.a. de consumentenbond.13

3.2.4. Inzichtelijk maken lidmaatschap of verplichten van lidmaatschap bij een
garantieregeling
In deze optie wordt inzichtelijk gemaakt of een bedrijf een garantieregeling heeft. Dit zijn bijvoorbeeld
garanties voor besparing in energiekosten, of garanties voor het voldoen van de opdracht voor een
verduurzamingsmaatregel, ook als de aannemende partij failliet gaat of niet kan leveren. Ook nationale en
regionale ontzorgers werken soms met een vorm van collectieve inkoop waarin een vorm van garantie in
opgenomen is. In deze optie wordt van een bedrijf op het platform verwacht dat hij aangesloten is bij een
garantieregeling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een koppeling te maken met registers van
garantieregelingen. Het hebben van een garantieregeling geeft geen uitsluitsel over het behalen van
kwaliteitseisen zoals gesteld in hoofdstuk twee. Het wordt door de gesprekspartners wel gezien als een wijze
van kwaliteitsborging die nuttig zou kunnen zijn op het platform. Dergelijke garanties geven de consument
vertrouwen in de kwaliteit van een bedrijf of in het rendement van de verduurzamingsmaatregel.
Voordelen
•
Het is relatief eenvoudig te implementeren met behulp van een koppeling met een register.
Nadelen
•
•
•

Er zijn op dit moment weinig garantiefondsen;
Het is de vraag of het realistisch is om van bedrijven te verwachten dat zij zich aansluiten bij een
garantieregeling;
Deze optie wordt gezien als een “nice-to-have” maar geen basis-criterium.

3.2.5. Alternatieve wijzen van kwaliteitsborging die geen steun van de
gesprekspartners ontvingen
In totaal kwamen er zeven alternatieve wijzen van kwaliteitsborging uit de brainstorm waarvan vier hierboven
zijn besproken. Van de drie andere opties werd aangegeven dat deze niet haalbaar of onwenselijk waren. Of
dat deze opties alleen levensvatbaar zijn als er gebruik gemaakt wordt van andere, meestal commerciële
partijen, maar dan werd de afhankelijkheid van die partijen als bezwaar gezien en/of de onzekerheid over de
onafhankelijkheid van het kwaliteitsoordeel. De betreffende drie opties vonden daarom geen steun bij de
gesprekspartners. Het gaat om de volgende opties:
•
•
•

12 Zie:

Tevredenheidsonderzoeken en consumententesten gebruiken;
Audits of reviews door Energie Prestatie Adviseurs (EPA) van bedrijven gebruiken;
Het beleid van verzekeraars of banken gebruiken.

Het belang van online reviews: de invloed van klantbeoordelingen op het aankoopgedrag van de consument, Capterra, 2019

13 Zie: Digitaalgids 2 maart consumentenreviews
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4. SELECTEREN, FILTEREN EN
SORTEREN
Er zijn verschillende mogelijkheden om met behulp van de in hoofdstuk 3 beschreven methoden ervoor te
zorgen dat de gebruiker kwalitatief goede bedrijven te zien krijgt op het platform. Dit kan ten eerste door
criteria te hanteren voor toelating tot het platform (selecteren). Ten tweede is het mogelijk om filteropties te
bieden aan gebruikers van het platform om te kunnen zoeken naar bedrijven die aan bepaalde
kwaliteitsaspecten voldoen (filteren). Ten derde kan de volgorde of sortering van bedrijven worden aangepast,
waarmee de gebruiker de resultaten die zijn opgesteld op een gewenste volgorde kan zetten. In paragraaf 4.1
en 4.2 worden deze mogelijkheden beschreven. Paragraaf 3 bevat een aantal overige overwegingen met
betrekking tot het meewegen van kwaliteit op het platform.

4.1. Selecteren bij toelating
Op een website van de overheid verwacht een gebruiker betrouwbare en goede bedrijven te vinden. Maar hoe
selecteer je de betrouwbare en goede bedrijven?
Het merendeel van de gesprekspartners vindt het logisch om een actuele inschrijving bij de KvK te stellen als
selectiecriterium. Dit is nodig om bedrijven te onderscheiden van personen en het voorkomt dat een bedrijf
staat ingeschreven voor een activiteit die niet past bij de inschrijving op het platform. Gesprekspartners geven
ook aan dat deze eis dient te worden aangevuld. Want met het uitsluitend verplichten van een actuele KvK
inschrijving ontstaat het risico dat de bedrijvenmodule een soort Gouden Gids wordt, met dezelfde
functionaliteit als het zoeken van een bedrijf op internet. Dan biedt de bedrijvenmodule op het platform geen
toegevoegde waarde aan de consument, mogelijk zelfs een schijnzekerheid.
Als meest wenselijke aanvulling wordt optie 3.2.2. (Bedrijven verklaren zelf in een gedragscode te voldoen aan
kwaliteitseisen) gezien. Het is eenvoudig te implementeren en kan een eerste basis gegeven aan de invulling
van kwaliteit op het platform. Dit is echter wel een zelfverklaring, waarvan gesprekspartners hebben
aangegeven dat het niet genoeg is om de kwaliteit op het platform mee te wegen. Ook deze eis dient te
worden aangevuld.
Op basis van de gesprekken komen wij tot de onderstaande twee algemene eisen aan toetreders. Deze eisen
kunnen op dit moment met bestaande wijzen voor kwaliteitsborging op het platform worden geïmplementeerd
Twee algemene eisen:
•
•

Een actuele inschrijving bij de KvK, met de juiste activiteit;
Een gedragscode met basisregels voor bedrijven op het platform met minimaal enkele eisen t.a.v. de
correctheid van de verstrekte informatie en onderwerping aan controle van de verstrekte informatie. Dit
zou eventueel kunnen worden uitgebreid met eisen met betrekking tot kwaliteitsborging. Zoals, deelname
aan een reviewsysteem, het in plaats hebben van een klachtenregeling en het meebewegen met de
eventuele aanscherping van kwaliteitseisen op het platform.

In paragraaf 3.2.1 zijn twee eisen besproken die mogelijk als selectiecriterium zouden kunnen dienen. Met
behulp van deze selectiecriteria kunnen specifieke eisen per verduurzamingsmaatregel worden gesteld. Het
gaat om de volgende twee mogelijkheden:
•

Registratie in een beroeps- of bedrijfsregister met kwaliteitseisen;
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Lidmaatschap van een branchevereniging met kwaliteitseisen.

Er is een wisselwerking tussen keurmerken. We zien namelijk dat een beroeps- of bedrijfsregister bijhoudt of
een bedrijf een keurmerk heeft, of soms specifieker, een BRL heeft. Een branchevereniging die kwaliteitseisen
stelt heeft vaak zelf een keurmerk of gebruikt een keurmerk om de kwaliteit van leden inzichtelijk te maken.
Op dit moment zijn deze twee toelatingseisen die zich op de specifieke verduurzamingsmaatregelen richten
nog niet te implementeren, zeker niet in den brede. Omdat het nog niet duidelijk is welke specifieke eisen er
per verduurzamingsmaatregel gelden, zal de implementatie in ieder geval afhangen van
verduurzamingsmaatregel. In paragraaf 5.3 spoor D gaan we hier verder op in.

4.2. Filteren en sorteren na toelating
Uit de gesprekken blijkt dat filteren en sorteren als logische optie worden gezien om de gebruiker van het
platform te helpen met het vinden van een kwalitatief goed bedrijf. Daarnaast wordt opgemerkt dat ook voor
filteren en sorteren op kwaliteitsaspecten nog een aantal belemmeringen die in hoofdstuk 3 zijn beschreven
dient te worden weggenomen, zie ook hiervoor paragraaf 4.1.
Verder geven gesprekspartners aan dat algemene filteropties gewenst zijn, die niet aan kwaliteit zijn
gekoppeld. Het is bijvoorbeeld voor de hand liggend om straks te kunnen filteren op afstand tot het bedrijf
doormiddel van het postcodegebied, zodat een lokaal bedrijf kan worden gekozen. Filteren op beschikbaarheid
van het bedrijf, zodat een opdracht binnen een gewenste periode kan worden voltooid, kan bijvoorbeeld ook
tot de mogelijkheden behoren.
Sorteren is het rangschikken van de bedrijven na filteren. Het is wenselijk om dit mogelijk te maken op het
platform. Bijvoorbeeld op basis van afstand van de gebruiker, of op basis van de reviewscore. Om misleiding te
voorkomen is het belangrijk om de gefilterde resultaten in eerste instantie willekeurig weer te geven. Zie
hiervoor onderstaande paragraaf over de gedragscode objectief vergelijken en de leidraad bescherming van de
onlineconsument.14 Vervolgens kan de gebruiker zelf kiezen hoe deze resultaten gesorteerd c.q., gerangschikt
moeten worden weergegeven.
Gedragscode objectief vergelijken
Er zijn een aantal aandachtspunten wanneer het gaat om filteren en sorteren op het platform. Dit komt omdat
de gebruiker van het platform mogelijk kan worden misleid en ‘gestuurd’ omdat bepaalde resultaten niet
zichtbaar worden of onderaan de pagina terecht komen. De ACM heeft een aantal grote vergelijkingssites
gevraagd om zelf aan de slag te gaan met het voorkomen van misleiding. Daar is de gedragscode voor objectief
vergelijken van vergelijkingswebsites15 uit voortgekomen. Deze gedragscode kan als handleiding dienen bij het
ontwikkelen van het platform.

4.3. Overige aandachtspunten met betrekking tot kwaliteit op
het platform
In deze paragraaf worden enkele aandachtspunten besproken die door gesprekspartners werden geopperd en
die relevant zijn voor de borging van kwaliteit op het platform.
Relatie tussen selecteren en filteren en sorteren
Als een criterium (zoals een bepaalde eis of het hebben van een keurmerk) wordt gebruikt bij de selectie, dan
heeft het geen zin om die ook bij het sorteren of filteren te gebruiken. Want dan zijn namelijk al 100% van de

14 Zie: Leidraad bescherming

online consument, ACM, 2020

15 Zie: objectiefvergelijken.nl
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bedrijven geselecteerd en is het criterium niet meer onderscheidend. Andersom, zolang een criterium nog niet
wordt gebruikt voor een bepaalde verduurzamingsmaatregel in de selectiefase, dan heeft het zin om dat
criterium te benutten bij het filteren of sorteren.
Een breed netwerk aan ontzorgingsinitiatieven
Tijdens de gespreksronde werd het duidelijk dat het onmogelijk is te denken dat de consument op één enkel
platform ontzorgd kan worden. Zelfs al is er een ideaal platform beschikbaar, dan nog zullen consumenten op
zoek gaan naar second opinions en willen ze informatie vergelijken op andere platforms of bij andere
ontzorgingsinitiatieven. Meerdere zoek- en vergelijkingsmogelijkheden kunnen er samen voor zorgen dat een
consument een gedegen en gewogen keuze kan maken. Een breed netwerk van goede ontzorgingsinitiatieven
kan hierbij helpen. De koppeling, samenwerking en afstemming tussen de ontzorgingsinitatieven kan helpen bij
het ontwikkelen van dit brede netwerk.
Transparantie
Gesprekspartners gaven aan dat welke keuzes er ook wordt gemaakt, het platform transparant moet zijn over
de keuzes die worden gemaakt en de gronden waarop deze keuzes zijn gebaseerd.
Ontwikkelmodel
Tijdens het onderzoek is ondervonden dat keurmerken en alternatieve vormen in de meeste gevallen nog niet
geschikt zijn om de kwaliteit op het platform mee te wegen. Althans, niet zoals de gesprekspartners deze
kwaliteitsborging graag zouden zien. Ze pleiten daarom voor een ontwikkelmodel. Hierin maken partijen met
elkaar gebruik van de mogelijkheden die op dit moment geschikt en beschikbaar zijn voor het meewegen van
de kwaliteit van bedrijven op het platform. De gewenste, maar nog niet beschikbare, opties kunnen dan
worden ontwikkeld.
Herkenbaarheid kwaliteit
Gesprekspartners geven aan dat het weergeven van keurmerken alleen niet voldoende is om de gebruiker van
het platform te informeren welk bedrijf goed is. Het moet voor de gebruiker ook herkenbaar zijn waar het
bedrijf aan moet voldoen om goed gevonden te worden. Dat kan op verschillende manieren. Uit de
internationale benchmark blijkt dat in Zweden en Denemarken actief promotie wordt ingezet om de
bekendheid van geselecteerde keurmerken als kwaliteitsoordeel te vergroten. In Frankrijk is een subsidie
gekoppeld aan een keurmerk waarbij je als particuliere woningeigenaar alleen subsidie krijgt als je een
verduurzamingsmaatregel laat uitvoeren door een bedrijf dat over het keurmerk beschikt. Andere
mogelijkheden die in dit rapport zijn benoemd kunnen de herkenbaarheid ook vergroten: Het toewerken naar
een set herkenbare topkeurmerken, het ontsluiten van betrouwbare informatie over wat een keurmerk
inhoudt (zie voorbeeld keurmerkenwijzer) of het selecteren van één kwalitatief goed keurmerk per
verduurzamingsmaatregel.
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5. CONCLUSIES EN ADVIES
De conclusie beschrijven we aan de hand van de twee hoofdvragen: 1) Wat zijn voor de gebruikers relevante
kwaliteitsaspecten van bedrijven op het platform? En 2) Welke mogelijkheden zijn er om kwaliteit mee te
wegen op het platform? Vervolgens is in paragraaf 5.3 een advies voor het vervolg uitgewerkt, in 5.3.1 staan de
maatregelen voor de implementatie op korte termijn. In 5.3.2 worden twee opties uitgewerkt die kunnen
worden ontwikkeld om selecteren, filteren en sorteren op basis van kwaliteit op het platform mogelijk te
maken.

5.1. Wat zijn voor de gebruikers relevante kwaliteitsaspecten
van bedrijven op het platform?
Deze vraag wordt beantwoord in twee delen: Wat is kwaliteit? En: Hoe beoordeel je kwaliteit?
Wat is kwaliteit?
Om te kunnen bepalen op welke wijze de kwaliteit van bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden
kan worden meegenomen moet eerst duidelijk zijn wat we verstaan onder de kwaliteit van bedrijven. Op basis
van gesprekken met verschillende betrokkenen concluderen we dat de kwaliteit van een bedrijf bestaat uit
technische bekwaamheid en klantvriendelijkheid.
Hoe beoordeel je kwaliteit?
Vervolgens is het van belang te weten waar een oordeel (zoals een keurmerk) over technische bekwaamheid
en klantvriendelijkheid aan dient te voldoen om voldoende vertrouwen te geven dat een bedrijf deze kwaliteit
inderdaad levert. Op basis van het onderzoek concluderen we dat een dergelijk oordeel aan de volgende
aspecten moet voldoen, zie paragraaf 2.1 voor een verdere uiteenzetting van deze aspecten.
•

•
•
•

Het oordeel wordt afgegeven door een onafhankelijke partij. Dat wil zeggen, een certificerende
instelling of een andere onafhankelijke partij. Het kan niet zo zijn dat het keurmerk wordt afgegeven
door de keurmerkmaker;
Er is transparantie over de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat. Het keurmerk geeft helder
aan waar het wel- en waar het niet op controleert;
Er is controle op de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat. Dat wil zeggen, er is een systeem
in plaats dat periodiek controleert of het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen;
Er is een sanctiebeleid zodat bij overtredingen maatregelen worden getroffen.

Keurmerken zijn één van de vormen van kwaliteitsoordelen die zijn onderzocht. Er is momenteel geen
eenduidig keurmerk waarmee over alle bedrijven van de verschillende verduurzamingsmaatregelen een
kwaliteitsoordeel kan worden gegeven. Hieronder geven we puntsgewijs de diversiteit van keurmerken aan. Er
zijn 43 keurmerken die een oordeel geven over:
•
•

Verschillende eisen op het gebied van technische bekwaamheid en klantvriendelijkheid; (zie Fout! V
erwijzingsbron niet gevonden.)
Verschillende onderwerpen van keuring, een organisatie, een persoon, een product, een dienst, een
proces, een systeem of een woning.16 De focus van het onderzoek lag op bedrijfskeurmerken;

16 Zie voor een overzicht van de

onderwerpen van keuring, en de verduurzamingsmaatregelen bijlage VI of de inventarisatie van

keurmerken.
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•

Verschillende verduurzamingsmaatregelen, er zijn 15 verduurzamingsmaatregelen geïdentificeerd.16

Daarbij ontbreekt een referentiekader voor keurmerken. Een dergelijk referentiekader is nodig om keurmerken
te kunnen vergelijken en het kwaliteitsoordeel van verschillende keurmerken daarmee aan elkaar te relateren.
Zonder dit referentiekader vergelijk je als het waren appels met peren waardoor gebruik op het platform niet
tot meer duidelijkheid voor de gebruiker zou leiden. Het zou geen eerlijke vergelijking zijn met betrekking tot
de keurmerken onderling.
Naast keurmerken zijn er drie kansrijke alternatieven waarmee (soms impliciet) een kwaliteitsoordeel wordt
gegeven. Deze wijzen van kwaliteitsborging kunnen nu al op het platform worden ingezet omdat deze al
beschikbaar zijn. Het gaat om de volgende alternatieven:
•
•
•

Gebruik maken van andere platforms of registers, waar de kwaliteit van de bedrijven is geborgd;
Bedrijven verklaren zelf, door het tekenen van een gedragscode of handvest dat ze voldoen aan
bepaalde eisen;
Gebruik maken van reviews;

5.2. Hoe kan de kwaliteit van bedrijven op het platform
worden meegewogen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gebruiker van het platform te helpen met het vinden van kwalitatief
goede bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden. Ten eerste is het mogelijk om aan de voorkant op
kwaliteitscriteria te selecteren welke bedrijven wel en welke niet op het platform mogen komen. Ten tweede is
het mogelijk om de gebruiker filtermogelijkheden te bieden op basis van kwaliteitsaspecten zodat de
kwalitatief goede bedrijven als zoekresultaat op het platform over blijven. Ten derde is het mogelijk om te
werken met een sortering, wat de gebruiker instaat stelt de bedrijven in een bepaalde volgorde weer te geven.
Bij zowel selecteren, filteren als sorteren kunnen keurmerken en andere alternatieve vormen van
kwaliteitsborging een rol spelen.

5.3. Vervolg: ontwikkelmodel
We constateren dat er momenteel geen duidelijk objectief kwaliteitsoordeel per verduurzamingsmaatregel
bestaat die gebruikt zou kunnen worden om kwaliteit mee te wegen op het platform. We stellen daarom een
pragmatische benadering voor:
“Begin eenvoudig, gebruik wat er is, pas een ontwikkelmodel toe en zet op meerdere sporen tegelijk in”
Om hier te komen dienen op korte termijn stap A tot en met D te worden geïmplementeerd. Dit zijn de
mogelijkheden voor kwaliteitsborging die op dit moment beschikbaar zijn. Gelijktijdig dient te worden gestart
met spoor E optie I of optie II zodat op de langere termijn een basis voor de kwaliteit van bedrijven op het
platform beschikbaar komt.
In de titel van ieder spoor wordt weergegeven of het selecteren, filteren of sorteren betreft. Indien van
toepassing wordt verwezen naar de paragraaf waar een verdere toelichting van desbetreffend onderdeel te
vinden is.
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5.3.1. Implementatie op korte termijn
Op de onderstaande sporen kan op korte termijn worden ingezet.
Spoor A [selecteren]. Stel een set van milde toegangseisen op ten behoeve van selectie aan de voorkant
Om een basiskwaliteit op het platform te garanderen kan er een set van toegangseisen worden opgesteld. Wij
komen tot de volgende twee algemene eisen aan toetreders, aangevuld met twee eisen per
verduurzamingsoptie die eventueel kunnen worden geïmplementeerd.
Twee algemene eisen:
•
•

Een actuele inschrijving bij de KvK, met de juiste activiteit; (3.2.1)
Een gedragscode met basisregels voor bedrijven op het platform met minimaal enkele eisen t.a.v. de
correctheid van de verstrekte informatie en onderwerping aan controle van de verstrekte informatie. Dit
zou eventueel kunnen worden uitgebreid met eisen met betrekking tot kwaliteitsborging. Zoals, deelname
aan een reviewsysteem, het in plaats hebben van een klachtenregeling en het meebewegen met de
eventuele aanscherping van kwaliteitseisen op het platform. (3.2.2)

Twee specifieke eisen per verduurzamingsoptie, die een rol kunnen spelen. Op dit moment zijn onderstaande
eisen wel implementeerbaar, maar bieden nog geen borging van de kwaliteit zoals men deze op het platform
wenst. Het gaat om de onderstaande wijzen van kwaliteitsborging:
•
•

Registratie in een beroeps- of bedrijfsregister met kwaliteitseisen; (3.2.1)
Lidmaatschap van een branchevereniging met kwaliteitseisen. (3.2.1)

Indien voor een verduurzamingstechniek een registratie beschikbaar is die oordeelt op de genoemde
kwaliteitsaspecten dan kan overwogen worden die te hanteren.
Spoor B [selecteren]. Stel een systeem in om de toetreders op het platform te controleren
De bedrijven die zich inschrijven dienen te worden gecontroleerd op de uitgangspunten in de gestelde
toegangseisen. Dit kan worden uitgevoerd door de ontwikkelaar van het platform of door hem worden
uitbesteed. Dit systeem dient in elk geval toe te zien op:
•
•
•

Correctheid en actualiteit van de aangeleverde data;
Het handhaven van de gedragscode en een eventueel bijbehorend sanctiebeleid;
Het behandelen van eventuele klachten en geschillen.

Spoor C [filteren en sorteren]. De mogelijkheid om reviews over bedrijven achter te laten op het platform
implementeren (3.2.3)
Reviews maken het mogelijk om klantvriendelijkheid eenvoudig in beeld te brengen. Reviews zijn op dit
moment een veelgebruikt systeem. Er zijn meerdere marktinitiatieven die het mogelijk maken om een
reviewsysteem op het platform te implementeren. Een reviewsysteem voorziet in kwaliteitseisen op het gebied
van klantvriendelijkheid. Daarom is het aan te bevelen dit op het platform te implementeren.
Spoor D [selecteren, filteren en sorteren]. Alle keurmerken en garantieregelingen weergeven op het
platform zonder kwaliteitsoordeel (3.1.1 en 3.2.4)
Dit is niet de gewenste eindsituatie vanwege eerdergenoemde gebrek aan vergelijkbaarheid maar kan
gebruikers op korte termijn wel enig inzicht bieden in bedrijven die extra inzetten op kwaliteit. Op de lange
termijn kan dit systeem worden vervangen door het resultaat van spoor E. In de bijlage VI is een
geactualiseerde versie van de inventarisatie van keurmerken geplaatst. Door deze lijst te ontsluiten op een
pagina op het platform wordt voor de gebruiker inzichtelijk gemaakt welke keurmerken er bestaan. In deze
inventarisatie (zie tussenrapport) is ook onderzocht of keurmerken kwaliteitskenmerken hebben die genoemd
zijn in hoofdstuk 5.1. Een bedrijf kan aangeven of het is aangesloten bij een keurmerk of garantieregeling zodat
de gebruiker van het platform kan filteren op bedrijven die over het betreffende keurmerk beschikken. De
relevante informatie over de keurmerken is te vinden op het platform voor de gebruiker zodat die niet zelf op
zoek hoeft te gaan naar de inhoud van het keurmerk.
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5.3.2. Ontwikkeling op lange termijn
Er is op twee manieren een vervolg te geven aan de ontwikkeling van de mogelijkheden voor het borgen van
kwaliteit op het platform. Spoor E optie I: Gebruik per verduurzamingsmaatregel een betrouwbare en
herkenbare kwaliteitsregeling ten behoeve van het selecteren of filteren op bedrijven die voldoen aan de eisen
in hoofdstuk 5.1. Of Spoor E optie II: Ontwikkel een referentiekader waarmee toegewerkt kan worden naar het
filteren op topkeurmerken en op specifieke kwaliteitscriteria onder de keurmerken.
Beide opties resulteren in de mogelijkheid om te selecteren, filteren en sorteren op kwaliteit op het platform
met gebruik van keurmerken. Beide opties hebben voor- en nadelen, zoals in de onderstaande tabel en de
volgende paragrafen wordt uitgelegd. Er is dus geen duidelijk ‘beste’ optie te adviseren en vanwege de aard
van de voor- en nadelen vergt dit een politieke afweging. We adviseren het ministerie van BZK daarom om in
overleg met de adviesgroep van het platform verbeterjehuis.nl tot een definitieve keus te komen.

Optie I

Doel
Bepalen van een
keurmerk per
verduurzamingsmaatregel

Voordelen
Het aantal keurmerken per
verduurzamingsmaatregel
wordt gereduceerd waardoor
meer overzicht ontstaat.
Voor een deel van de
verduurzamingsmaatregelen
bestaat al een vastgestelde
beoordelingsrichtlijn.

Optie II

Bepalen van een
referentiekader zodat
keurmerken onderling
kunnen worden
vergeleken

Referentiekader kan bijdragen
aan hogere kwaliteit doordat
keurmerkmakers met elkaar in
gesprek gaan over
gezamenlijke
kwaliteitsstandaarden.

Nadelen
Er is onafhankelijke
vakinhoudelijke kennis nodig om
tot een beoordelingsrichtlijn te
komen. Mogelijk komt dit niet voor
alle verduurzamingsmaatregelen
autonoom in de markt tot stand.
Dit zou kunnen worden verholpen
door als ministerie opdracht te
geven.
De vraag is of het van uit
marktordeningsperspectief
wenselijk is om bedrijven te
verplichten over een specifiek
keurmerk te beschikken om aan te
sluiten op het platform. Door te
werken met
beoordelingsrichtlijnen (die na
vaststellen door verschillende
certificerende instellingen kunnen
worden verstrekt) of door ook
andere bedrijven toe te laten maar
vervolgens op het keurmerk te
kunnen filteren zou dit kunnen
worden voorkomen.
Het is een complex en tijdsintensief
proces om tot een referentiekader
te komen dat niet autonoom in de
markt tot stand komt. Het
ministerie zou dit proces moeten
faciliteren om daadwerkelijk tot
een oplossing te komen.
Er zullen altijd nieuwe partijen
toetreden of een keurmerk
introduceren waarvan het de vraag
is of ze het referentiekader volgen.
Om deze oplossing duurzaam te
maken zal daarom blijvende inzet
nodig zijn.
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Spoor E Optie I [selecteren, filteren en sorteren]. Gebruik per verduurzamingsmaatregel een betrouwbare en
herkenbare kwaliteitsregeling ten behoeve van het selecteren of filteren op bedrijven die voldoen aan de
eisen in hoofdstuk 5.1 (3.1.2)
Een eerste optie om er op een duurzame wijze voor te zorgen dat kwaliteit meegewogen kan worden op het
platform is door ervoor te zorgen dat voor elke verduurzamingsmaatregel een voor de gebruiker herkenbare
beoordeling bestaat. Op dit moment kennen nog niet alle verduurzamingsmaatregelen een keurmerk dat
voldoet aan de kwaliteitsaspecten. Voor andere verduurzamingsmaatregelen geldt dat er meerdere
keurmerken of BRL-en bestaan met eisen aan kwaliteit. Dit leidt voor de woningeigenaar tot een woud aan
keurmerken. Deze situatie is alleen te ondervangen door ervoor te zorgen dat er per verduurzamingsmaatregel
één of meerdere herkenbare keurmerken of BRL-en worden aangewezen die voldoen aan de kwaliteit zoals
eerder genoemd. Het ministerie van BZK, zou daartoe opdracht kunnen geven en in gesprek kunnen gaan met
keurmerkmakers en keurmerkgevers.
Zodra er voor één verduurzamingsmaatregel één keurmerk beschikbaar is én goed bevonden, dan kan die
worden meegewogen op het platform, zonder te wachten op de ontwikkeling bij andere maatregelen.
Spoor E Optie II [selecteren, filteren en sorteren]. Ontwikkel een referentiekader waarmee toegewerkt kan
worden naar het filteren op topkeurmerken en op specifieke kwaliteitscriteria onder de keurmerken (3.1.3,
3.1.5 en bijlage I, II en III)
Een tweede optie om er op een duurzame wijze voor te zorgen dat kwaliteit meegewogen kan worden op het
platform is door ervoor te zorgen dat de keurmerken te vergelijken zijn. Op dit moment spreken keurmerken
nog niet altijd dezelfde taal. Dat geldt voor termen en begrippen, maar ook voor kwaliteitscriteria en de
formulering daarvan. De enige manier waarop deze verschillen kunnen worden opgelost is door met
keurmerkmakers samen te werken aan een referentiekader. Het referentiekader voorziet in de volgende drie
uitkomsten:
•

•

•

Wanneer dit referentiekader is opgesteld, kan op basis daarvan worden gekeken welke keurmerken
binnen dit kader passen zodat kan worden gesproken over ‘Topkeurmerken’. Die kunnen onder één
noemer worden geschaard op het platform, als minimale eis voor aanmelding of als filteroptie; (zie
3.1.3)
Hiermee ontstaat de mogelijkheid om te filteren op specifieke kwaliteitscriteria onder het keurmerk.
Daarmee filtert de gebruiker op basis van het criterium dat voor hem belangrijk is. Dat kan echter pas
als duidelijk is dat alle keurmerken onder bijvoorbeeld ‘garantie op resultaat’ hetzelfde verstaan. Dan
pas wordt het mogelijk om op een vergelijkbare wijze op een criterium te filteren; (zie 3.1.5)
Samen met keurmerken aan een referentiekader werken zorgt ervoor dat er meer bewustzijn en
focus op kwaliteit komt te liggen waardoor de kwaliteit van de gehele sector zal verbeteren.

Voor het uitwerken van een referentiekader zijn een startnotitie (bijlage I), een procesvoorstel (bijlage II) en
een termenlijst (bijlage III) opgesteld.
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BIJLAGE I. NOTITIE REFERENTIEKADER
KEURMERKEN
Inleiding
In deze notitie zoeken we naar een referentiekader voor keurmerken voor het verduurzamen van woningen.
Daartoe pellen we het ‘generiek referentiekader’ waar de ACM om vraagt steeds verder af naar een ‘specifiek
referentiekader’ voor keurmerken voor het verduurzamen van woningen. We doen aan het eind van de notitie
een aanzet tot zo’n referentiekader, opgebouwd uit zeven eisen die we op onze zoektocht tegenkwamen. Deze
notitie kan als inhoudelijk startpunt dienen voor een gezamenlijk proces van betrokken partijen. Los van deze
inhoudelijke notitie, doen we daartoe in bijlage II een voorstel aan die partijen met procesmatige opties om te
komen tot een referentiekader.

Aanleiding
De ACM pleit voor een generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van beeldmerken. 17 18 19 Dit
generieke referentiekader dient te worden opgesteld door marktpartijen en brancheorganisaties. Het
referentiekader zou zelfs verplicht gesteld moeten worden. Mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat, geeft aan dat misleiding van consumenten moet worden aangepakt, maar zij is
terughoudend over een verplichting.20
Het ministerie van BZK wil keurmerken mogelijk gebruiken om de kwaliteit van bedrijven die vermeld worden
op het landelijk platform verbeterjehuis.nl een plek te geven. Uit de inventarisatie van Topstukken en
Bureau7TIEN in opdracht van het ministerie van BZK bleek dat er ook bij de verduurzaming van particuliere
woningen sprake is van een grote hoeveelheid keurmerken (43) en dat het onduidelijk is wat precies verstaan
wordt onder de verschillende termen die worden gebruikt. 21 Dit was voor ons aanleiding om een voorzet te
doen voor een termenlijst, die onderdeel kan uitmaken van een referentiekader. Ook deden wij de suggestie
om met een referentiekader te werken.
Omdat de ACM geen nadere duiding geeft van hoe zo’n referentiekader er uit zou kunnen zien, zetten wij in
deze notitie uiteen wat een referentiekader is, waarom er een referentiekader voor keurmerken zou moeten
komen, wat er bekend is over een referentiekader voor keurmerken en doen wij uiteindelijk suggesties hoe een
referentiekader voor keurmerken bij de verduurzaming van woningen er uit zou kunnen zien. In bijlage II doen
we een procesvoorstel om toe te werken naar zo’n referentiekader.

17 De ACM spreekt in haar

aanbeveling strikt genomen over beeldmerken, waarbij met name gedacht wordt aan de logo’s op producten in
de supermarkt. Maar gelet op de titel van haar rapport (dat gaat over keurmerken i.p.v. beeldmerken); het samenvallen van beide
begrippen (het beeldmerk mag een bedrijf voeren als ze het keurmerk hebben ontvangen) en op het feit dat het probleem van de veelheid
en wildgroei in brede zin speelt bij alle vormen van keurmerken, spreken wij verder over ‘keurmerken’. Hieronder vallen beeldmerken,
logo’s, erkenningen, certificaten etc. De begripsverwarring (zoals hier getoond) rond keurmerken is overigens zelf ook aanleiding om te
komen tot referentiekader.
18 Zie: Geloofwaardigheid keurmerken onder druk door wildgroei, ACM, 2016 en bijbehorende rapport: ACM over keurmerken, ACM, 2016.
19 Zie: Betere keurmerken noodzakelijk om duurzame keuzes te vergemakkelijken (signaal), ACM, 2020
20 Zie: kamerstuk Marktwerking en mededinging waarin de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat
vragen heeft gesteld over dit onderwerp.
21 De inventarisatie is beschikbaar op bureau7tien.nl, een overzicht van de keurmerken die actief zijn in dit veld is te vinden Fout! V
erwijzingsbron niet gevonden.
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Waarom wil de ACM een referentiekader voor keurmerken?
In 2016 pleit de ACM voor het eerst voor een generiek referentiekader voor keurmerken. De ACM constateert
dat de toename van het aantal logo’s, beeldmerken en keurmerken leidt tot scepsis en onvrede over de
veelheid aan keurmerken. Met de grote hoeveelheid keurmerken neemt de waarde ervan af en dat zet de
functie van keurmerken onder druk. De ACM mist een eenduidig criterium voor keurmerken. Wat een
keurmerk inhoudt en hoe een keurmerk tot stand komt is niet aan regels gebonden. Er is geen eenduidige
omschrijving van wat precies een keurmerk is of aan welke basisvereisten moet worden voldaan om van een
keurmerk te kunnen spreken. Om de wildgroei te remmen en grip te krijgen op het fenomeen keurmerken in
algemene zin is het volgens de ACM nodig om een generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van
keurmerken op te stellen. De ACM liet ons weten dat ze het als onafhankelijk controleur niet ziet als haar taak
om dergelijk kader op te stellen, maar dit vooral ziet als een taak van marktpartijen en brancheorganisaties
zelf, eventueel samen met consumentenorganisaties.
De ACM ziet dat het onderscheidend vermogen door middel van een keurmerk voor de verkoop van producten
of diensten alleen zinvol is als consumenten de meerwaarde van het product of de dienst met keurmerk
kennen en bovendien voldoende belang hechten aan die meerwaarde. Voor de ACM is het van belang dat
keurmerken of de ondernemingen die een keurmerk voeren, consumenten niet op een verkeerde manier
beïnvloeden. Zo is het op grond van artikel 193g van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek misleidend om te
beweren dat een product is aanbevolen, erkend of goedgekeurd terwijl dat niet het geval is of zonder dat aan
de voorwaarde voor aanbeveling, erkenning of goedkeuring is voldaan. Op grond van datzelfde artikel is het
eveneens misleidend om een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label aan te brengen, zonder dat
daarvoor de vereiste toestemming is verkregen. Het gebrek aan een eenduidige norm voor een keurmerk
maakt het beoordelen of sprake is van misleiding vrijwel onmogelijk voor de ACM. Omdat regels en een
raamwerk voor keurmerken in zijn algemeenheid ontbreken, is niet zonder meer een grondslag voor
handhaving te vinden.
In haar Signaal 2020 constateert de ACM dat, zeker als het gaat om keurmerken die iets zeggen over
verschillende aspecten van duurzaamheid, er sinds 2016 geen verbeteringen hebben plaatsgevonden. Waar de
ACM in 2016 marktpartijen en brancheorganisaties opriep om zelf een referentiekader voor keurmerken op te
stellen, constateert zij dat deze oproep niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er is geen referentiekader
ontwikkeld, niet voor duurzaamheidskeurmerken, noch voor keurmerken in het algemeen. Terwijl mensen het
steeds belangrijker vinden om duurzame keuzes te maken. Ook de overheid spant zich in voor de transitie naar
een duurzame economie, onder meer door klimaatafspraken en door aan te sluiten bij de sociale
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als toezichthouder vindt de ACM het belangrijk dat
consumenten en bedrijven in deze transitie kunnen vertrouwen op goedwerkende markten en goed
geïnformeerde keuzes kunnen maken die in het langetermijnbelang zijn van henzelf en dat van toekomstige
generaties. Keurmerken spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom zal de ACM zich inspannen om meer
voorlichting te geven om het bewustzijn over betrouwbaarheid van keurmerken te vergroten en strenger te
handhaven bij misleiding. Daarnaast roept de ACM-bedrijven op te stoppen met individuele bedrijfslogo’s die
suggereren dat er aan een bovenwettelijke norm wordt voldaan, het aantal keurmerken te beperken en zich
steviger in te spannen voor goede uniforme keurmerken. Ten slotte vraagt de ACM de wetgever om strengere
regels te introduceren voor keurmerken.
De ACM meent dat voor het daadwerkelijk maken van goed geïnformeerde keuzes actie van de wetgever
noodzakelijk is. Er moeten eisen voor oprichting van een keurmerk worden geïntroduceerd waarbij een
voorwaarde is dat het keurmerk transparant is over wat zij waarborgt en dat wordt toegezien op de naleving.
De ACM vraagt aan bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en zij verzoekt de wetgever om:
1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken;
2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen.
De ACM geeft ook suggesties om te komen tot een referentiekader: Concreet kan als eerste stap gedacht
worden aan een verplichte accreditatie voor keurmerken. Voor een objectief toetsingskader geeft de ACM aan
dat bijvoorbeeld inspiratie kan worden gezocht bij de eisen voor topkeurmerken van Milieu Centraal. Milieu
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Centraal heeft keurmerken in de voedselindustrie getoetst of keurmerken voldoende streng, transparant en
betrouwbaar zijn. In lijn hiermee zou een verdergaande transparantieverbetering kunnen worden gerealiseerd
wanneer de wetgever, al dan niet in Europees verband, zelf de introductie van een uniform keurmerk
bevordert voor verschillende dimensies van duurzaamheid, vergelijkbaar met een energielabel zoals dat
bijvoorbeeld voor auto’s, witgoed en woningen verplicht is gesteld.
Op 9 december 2020 deelt de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer, de vaste
commissie van de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat, mee dat ze de suggestie van een
verplichting niet wil overnemen, omdat ze niet wil verbieden dat bedrijven aan marketing doen. Wel wil ze
goed kijken naar misleiding, want dat is in ieder geval een verboden activiteit. Keurmerken zijn in de ogen van
de staatsecretaris een marketinginstrument waar de overheid geen verplichtingen aan wil stellen 20

Wat is een referentiekader?
Een referentiekader is “Het geheel van normen, waarden, regels en overtuigingen die bepalen hoe iemand de
werkelijkheid waarneemt, erover oordeelt en ernaar handelt. Wikipedia omschrijft het als: “De algemene
schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie.”
We vonden in een quick-scan meerdere referentiekaders, met verschillende doelen en definities. Zelfs wanneer
er specifieker gekeken wordt naar de referentiekaders die zijn gericht op het borgen van kwaliteit en een
relatie hebben tot overheidsbeleid, vonden we diverse vormen. Elke sector en gebruiksvorm kent zijn eigen
referentiekader. Dat komt omdat het referentiekader een geheel is van cultureel bepaalde normen en waarden
en die zijn uiteraard sectorspecifiek. Enkele voorbeelden zijn:
•
•
•

•
•
•

Het EQAVET-referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning,
implementatie, evaluatie en herziening van het kwaliteitsbeleid in het mbo. 22
Een referentiekader gebruikt bij het interviewen van toezichthouders 23
Een referentiekader in de ‘Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019’. Het hier
genoemde referentiekader biedt de accountant ‘controle- en verslaggevingscriteria’ en somt een
aantal wetten en regelingen op.24
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. 25
Referentiekader passend onderwijs.26
En nog vele andere.

Deze referentiekaders laten zien dat er helaas geen duidelijk beeld bestaat van hoe in de context van het
verduurzamen van woningen een referentiekader er uit kan zien. Wel gaven ze ons een paar algemene
indrukken:
•
•

Een referentiekader als zodanig is niet een duidelijk afgebakend begrip, niet onder toezichthouders
noch in overheidsbeleid.
Referentiekaders zijn vaak opgebouwd uit een inhoudelijk kader en uit gezamenlijke termen,
afspraken en processen.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
In de gesprekken die we voerden in het kader van de vormen van kwaliteitsborging op het platform
verbeterjehuis.nl werden we door enkele respondenten gewezen op Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Deze

22 Zie: Equavet.nl/referentiekader
23 Zie: Departementaal uitvoeringstoezicht op ZBO’s (bijlage 1),

Rijksoverheid, 2019
onderwijsaccountantsprotocol OCW BES, overheid.nl, 2019
25 Zie: Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg, RIVM, 2020
26 Zie: Referentiekader passend onderwijs, PO Raad, 2013
24 Zie: Regeling
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BRL-en dienden voor hen reeds als een referentiekader voor het beoordelen van de kwaliteit. Om wat
duidelijkheid te scheppen, proberen we hieronder om de BRL-en en het referentiekader met elkaar te
vergelijken. Hierbij tekenen wij nadrukkelijk aan dat - door het ontbreken van een gedeelde terminologie eenieder die in dit werkveld twee begrippen naast elkaar zet, zich meteen op glad ijs begeeft. Temeer daar een
BRL een al lang en breed bekend instrument is, terwijl een referentiekader nog vaag is en nog ontwikkeld moet
worden. Met die twee aantekeningen in het achterhoofd zien wij zes punten, die hier kunnen helpen om de
vergelijking tussen BRL en referentiekader te maken en die later kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van
beide, van een gedeelde terminologie en van de toetsing op het platform.
1. Een BRL (zie ook de termenlijst in bijlage III) geeft de eisen weer waar de keurmerkhouder aan moet
voldoen. Als de kwaliteitseisen zijn uitgegeven door een certificerende instelling worden ze BRL
genoemd.27 Een referentiekader geeft op haar beurt aan waar een keurmerk aan moet voldoen. Het
onderhavige subject verschilt dus; de BRL ziet toe op de keurmerkhouder (het bedrijf, het product, het
systeem) en het referentiekader ziet toe op het keurmerk (op de BRL in feite).
2. Een eenvoudige voorstelling biedt de pyramide (zie figuur 6). Het referentiekader ‘hangt boven’ de
keurmerken en de BRL bevat het schema van eisen ‘onder’ het keurmerk. Een BRL legt in feite de eisen
vast waaraan de keurmerkhouder moet voldoen en vervolgens mag de keurmerkhouder het keurmerk
voeren. Het onderscheid tussen een BRL-en een keurmerk is dan ook miniem en BRL-en zijn dan ook als
keurmerk opgenomen in onze inventarisatie (zie bijlage V)
3. Een BRL is een doorontwikkeld en gangbaar schema waarin de eisen aan de keurmerkhouder staan
omschreven. De verschillende keurmerken die gebruik maken van hetzelfde format, kunnen beter
vergeleken worden. In die zin is een BRL wel degelijk een ‘bril’ waardoor iemand naar keurmerken kan
kijken en een referentiekader.
4. Tenslotte zien wij een onderscheid tussen een BRL en een referentiekader vanuit bestuurskundig
perspectief. Het is ons opgevallen dat keurmerken en BRL-en nauwelijks worden geëvalueerd.
Desgevraagd werd ons verteld dat een BRL wel eens wordt aangepast na een evaluatie. Het ging in dat
geval om een evaluatie van technische ontwikkelingen die nog niet in de BRL stonden vermeld of om
deskundigheid die nog niet betrokken was. Het is onze indruk dat een BRL daarmee in bestuurskundige
zin niet een instrument is dat een eigen doel dient, waarvan kan worden bepaald of dat doel is gehaald.
Anders gezegd; een BRL legt een proces vast en de eisen waaraan partijen in dat proces moeten
voldoen. Alleen als de omgeving verandert, wordt de BRL aangepast. Een BRL dient blijkbaar geen eigen
doel, waarvan achteraf bepaald kan worden of dat doel is gehaald. Een doel zou kunnen zijn ‘een
verhoging van het bestaande kwaliteitsniveau x naar een kwaliteitsniveau y’ of ‘een afname van het
aantal ongevallen met z’. Met het al dan niet halen van zo’n doel ontstaat de noodzaak om een BRL aan
te passen, zelfs als de omgeving gelijk blijft.
5. De ACM vraagt om een referentiekader om keurmerken te kunnen controleren. Daarvoor kan het
gewenst zijn dat het keurmerk een doel heeft, waarvan een controleur kan vaststellen of dat doel met
het keurmerk wordt gehaald, of het keurmerk wel doelmatig is en of er mogelijk sprake kan zijn van
misleiding. Daarom zien we in de voorzet tot een referentiekader (zie hierna) ook een zekere ambitie
terugkomen als eis aan een keurmerk. Het referentiekader vraagt in feite aan keurmerken en BRL-en om
een doel te formuleren. Is dat gebeurd, dan kunnen keurmerken en BRL-en worden geëvalueerd op het
behalen van dat doel.
6. Onder voorbehoud van de aantekening dat wij geen studie van de BRL-en hebben gemaakt, zien we van
een afstandje en met de zeven eisen aan het eind van deze notitie in de hand, het volgende als we
kijken op het niveau van de eisen: Het lijkt ons dat een BRL in ieder geval duidelijk is over de
toelatingsprocedure en de technische eisen. We zagen geen klantgerichte eisen, behalve een indirecte
zoals in de BRL Ventilatieroosters die voorschrijft dat de keurmerkhouder een klachtenboek heeft.
Klantvriendelijkheid wordt door onze respondenten gezien als waardevol en dient dan ook in een

27 Zie:

wij-isoleren.nl/begrippen-bij-kwaliteitsregelingen/
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referentiekader (en in een BRL) een plek te krijgen. Een BRL, als keurmerk met duidelijk en transparante
eisen, zou dan waarschijnlijk als een van de eerste keurmerken kunnen worden meegewogen op het
platform. Dit toetsing is echter niet aan ons, maar aan vak- en branche-deskundigen.

Voor wie is het referentiekader?
Een referentiekader kan de manier van beoordelen betreffen of het kader waarmee wordt beoordeeld. In
beide gevallen is relevant wie er naar de keurmerken kijkt en ze beoordeelt. Is dat een keurmerkmaker, een
keurmerkhouder of een consument? Is het de bouwer van de bedrijvenmodule of de ACM? Wat zijn diens
waarden en normen? Welke criteria hanteert deze partij?
De ACM vraagt om een referentiekader, om de vele keurmerken te kunnen toetsen en de wildgroei tegen te
gaan, vanuit het belang van de consument. Voor de consument hebben keurmerken in potentie een belangrijke
functie als hulp bij maken van geïnformeerde keuzes op kwaliteitsaspecten van een product of een dienst die
voor hen van belang zijn. Voor consumenten is met name de kwaliteitswaarborg die een keurmerk biedt
belangrijk. Een keurmerk biedt de consument: betrouwbaarheid, juiste informatie en onafhankelijke controle.
Voor ondernemingen bieden keurmerken een mogelijkheid om hun onderscheidend vermogen voor het
voetlicht te brengen. Daarmee kunnen keurmerken bijdragen aan een efficiënte marktwerking. Voor de
individuele keurmerkmaker kan een referentiekader richting geven aan de ontwikkeling van het eigen
keurmerk en voor de groep keurmerkmakers kan een referentiekader dienen als filter en toetssteen, om de
kwaliteit van keurmerken te bevorderen.
Tenslotte heeft een referentiekader voor de beheerder van het bedrijvenplatform op verbeterjehuis.nl een
functie als maatstaf bij het rangschikken of selecteren van keurmerken. Eem referentiekader biedt
gezamenlijke taal om op terug te vallen wanneer kwaliteitseisen worden ontwikkeld, besproken en aangepast.

Is er al een referentiekader voor keurmerken?
Nee en ja. Er bestaat nog geen generiek referentiekader. Alleen voor voedsel bestaat er een specifiek
referentiekader. Mede naar aanleiding van het ACM-advies heeft de NEN samen met Milieu Centraal gewerkt
aan topkeurmerken op het gebied van voedsel. Ook heeft de ACM een leidraad uitgebracht voor
duurzaamheidsclaims.28
Wij zien dat er al een verschillende aanzetten zijn gedaan, die we als bouwstenen kunnen gebruiken voor een
referentiekader voor keurmerken in de context van het verduurzamen van woningen. Het is logisch om hierop
voort te bouwen. Er zijn tenminste vijf belangrijke verschillen om in ogenschouw te nemen:
•

•
•

Een keurmerk op een voedselproduct dat internationaal wordt geproduceerd en verhandeld is geheel
anders dan een keurmerk op een installateur van verduurzamingsmaatregelen, daarmee zijn de
keurmerkhouders en betrokken partijen om te werken aan een referentiekader ook anders; ‘copypaste’ is geen optie.
Een voedselproduct koop je meerdere keren en een warmtepomp eens in de 25 jaar. Daarmee is de
waarde van een keurmerk in de beslissing bij een warmtepomp groter.
Ook de ‘risicowaarde’ van producten en daarmee van keurmerken kan nogal verschillen. Als een zalm
niet duurzaam is gevangen, zal er verder niet veel misgaan bij consumptie. Hetzelfde geldt voor een
kozijn van niet-duurzaam geproduceerd hout. Maar als een warmtepomp niet energiezuinig is, dan
merkt de consument dat wel degelijk (achteraf) aan zijn energierekening. Bij andere duurzame
maatregelen (zoals isolatie) geldt dat een ‘fout’ moeilijk te herstellen is.

28 Zie: Leidraad duurzaamheidsclaims,

ACM
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•
•

De prijs van de producten waar het keurmerk op betrekking heeft is vaak ook van een andere orde,
en daarmee van het relatieve belang van een keurmerk in de consumentenkeuze.
De keurmerken bij het verduurzamen van woningen betreffen vele en diverse verduurzamingsopties.

Hoe kan een referentiekader voor keurmerken er uit zien?
Er zijn drie relevante voorbeelden gevonden die als voorbeeld of basis zouden kunnen dienen voor een
referentiekader voor keurmerken die actief zijn met de verduurzaming van particuliere woningen. Een
voorbeeld van de ACM, een rapportage van Over Morgen en het voorbeeld van de topkeurmerken van Milieu
Centraal. Daarbij kunnen wij de uitkomst van ons onderzoek voegen.
Autoriteit consument en Markt
De ACM heeft in een aparte paragraaf in haar Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen aangegeven aan
welke voorwaarden een erkenningsregeling (waaronder keurmerken) moet voldoen om ongerechtvaardigde
uitsluiting te voorkomen.29 Deze criteria vloeien voort uit de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie
en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Erkenningsregelingen moeten:
•
•
•
•

Een open karakter hebben
Objectief, niet-discriminerend en vóóraf duidelijk zijn
Een transparante toelatingsprocedure hebben
Voorzien in een onafhankelijke beslissing over die toelating

Verder dienen geen mededingingsbeperkingen in de erkenningsregeling te zijn opgenomen, die de
belangrijkste concurrentieparameters, zoals de prijs, beïnvloeden.
Het marktonderzoeksbureau Growth from Knowledge (GfK) geeft de volgende aanbevelingen na haar
onderzoek voor de ACM.30 Om keurmerken meer van waarde te laten zijn zal de betrouwbaarheid verbeterd
moeten worden. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:
1. Het aantal keurmerken zou beperkt moeten worden. Momenteel lijkt overal een keurmerk voor te zijn
en consumenten “zien door de bomen het bos niet meer”.
2. Het moet duidelijk zijn waarvoor een keurmerk staat en op basis van welke criteria het keurmerk is
uitgereikt. Het toegankelijk maken van informatie over keurmerken is hierbij essentieel; keurmerken
zouden informatie beschikbaar moeten stellen. Dit zal bijdragen aan een algehele grotere
herkenbaarheid; van de logo’s en de boodschap die erachter zit. Internet kan hierbij een grote rol
spelen; men zoekt hier informatie op over keurmerken.
3. In de communicatie rondom keurmerken zou de meerwaarde ervan benadrukt moeten worden. Op dit
moment hebben consumenten een sceptische houding, omdat ze niet goed weten waar een keurmerk
exact voor staat. Het is belangrijk dat consumenten bewust worden gemaakt van de meerwaarde van
keurmerken en de scepsis wordt weggenomen. Consumenten gaan op dit moment niet zelf proactief op
zoek naar informatie over keurmerken. De consument moet gestimuleerd en geholpen worden om ook
zelf actief informatie te gaan zoeken en er meer bekend mee te worden.

29

Zie: Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, ACM, 2008
de kennis, houding en gedrag van consumenten ten aanzien van keurmerken, ACM en Gfk, 2015

30 Zie: Onderzoek naar
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Over Morgen
Gericht op het maken van een generiek keurmerk, heeft Over Morgen uit verschillende onderzoeken een
aantal succesfactoren van keurmerken in het algemeen opgehaald. 31 32 Voor een referentiekader zijn deze
succesfactoren mogelijk te benutten. Een succesvol keurmerk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is bepalend bij keuze dienst/product
Is ‘hard’ in uitvoering en controle
Wordt erkend door de markt
Is transparant
Heeft reviews
Is kwaliteit en imago verhogend
Is registreerbaar
Is origineel
Is makkelijk te onthouden

In hetzelfde rapport benoemt Over Morgen vier bouwstenen van een keurmerk die een consument zekerheid
moeten geven:
1. Garanties
a. Productgaranties: voldoet aan Rc-waardes
b. Garantie op uitvoering: is het op de juiste manier aangebracht / geïnstalleerd?
c. Prestatiegarantie: garantie op prestatie product in de woning
2. Kwaliteit van proces en uitvoering
a. Kwaliteits/proces/ beoordelingsrichtlijnen & normeringen, inclusief opleidingen
b. Valideren (check na uitvoering)
3. Samenhang tussen maatregelen
a. Samenhangend plan (voorwaarde)
b. Bijhouden van en verplichte check op uitgevoerde maatregelen (Woningpaspoort)
c. Ketensamenwerking
4. Kwaliteit van uitvoerende partij(en)
a. Trackrecord (referenties)
b. Reviews
c. Marketing & communicatie
Milieu Centraal
Volgens Milieu Centraal voldoet een topkeurmerk aan drie eisen:
1. Het is streng (ambitieus): de eisen gaan veel verder dan wat gemiddeld en ‘normaal’ is in de sector.
2. Het is transparant: de eisen zijn makkelijk te vinden op de website, ze zijn duidelijk en concreet. Kortom:
je weet waar het keurmerk voor staat.
3. Het is betrouwbaar: er is onafhankelijke controle, liefst door een geaccrediteerde organisatie. De
controles zijn onaangekondigd en vinden regelmatig plaats. Er zijn sancties als de gebruiker van het
keurmerk niet aan de eisen voldoet. Ook moet er een proces van continue verbetering opgesteld zijn.

31 Zie: Stapsgewijs verduurzamen van particuliere woningen,

Over Morgen, 2021
ACM, 2016: ACM Over Keurmerken; Rijksoverheid: Factsheet Keurmerken; Cheq, 2016: De Trias Politica van een
succesvol keurmerk (Consultancy.org)
32 Bronnen zijn o.a:
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Topstukken en Bureau7TIEN
In het onderzoek door Topstukken en Bureau7TIEN naar de vraag “Hoe kan de kwaliteit van bedrijven op het
platform middels keurmerken en eventuele andere vormen worden meegewogen?” kwam naar voren dat de
kwaliteit van de bedrijven op het platform uit de volgende twee aspecten bestaat: klantvriendelijkheid en
technische bekwaamheid.
Op basis van het onderzoek concluderen we dat een dergelijk oordeel aan de volgende eisen moet voldoen:
•
•
•
•

Het oordeel wordt afgegeven door een onafhankelijke partij
Er is transparantie over de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat
Er is controle op de aspecten waar het kwaliteitsoordeel over gaat
Er is een sanctiebeleid zodat bij overtredingen maatregelen worden getroffen

Zeven eisen voor in het ‘harde’ referentiekader
Waar zouden keurmerken voor het verduurzamen van woningen aan moeten voldoen om te passen binnen
een referentiekader? Als we de drie eisen van Milieu Centraal en de vier bouwstenen van Over Morgen naast
elkaar leggen, dan valt op dat ze bijna geheel complementair zijn. Dat is te verklaren:
•

•
•

Ten eerste is het subject van de keurmerken verschillend. Bij Over Morgen gaat het over het integraal
verduurzamen van woningen en bij Milieu Centraal over voedsel. Zo wordt de derde bouwsteen van
Over Morgen “samenhang tussen de maatregelen” door Milieu Centraal niet genoemd en dat is
logisch, bij Over Morgen is integraliteit de crux en dat zal bij verduurzamen zeker een rol moeten
spelen, maar bij voedsel speelt integraliteit geen rol.
Ten tweede kan dezelfde eis verschillende benamingen kennen. Zo vat Over Morgen de eis van Milieu
Centraal ‘onafhankelijkheid’ mogelijk onder de succesfactor ”Is ‘hard’ in uitvoering en controle”
Tenslotte kijkt Over Morgen meer naar de functie van het keurmerk (op een samenhangende aanpak)
en kijkt Milieu Centraal meer naar de organisatie van het keurmerk.

Juist omdat de eisen van Over Morgen en Milieu Centraal elkaar goed aanvullen en beide gericht zijn op
duurzaamheid, nemen wij dit zevental als kapstok om te werken naar een mogelijke maatstaf. Aan de kapstok
hangen wij verschillende ‘sub-eisen’ om volledig te zijn, maar ook om de eisen concreter en bespreekbaar te
maken. De sub-eisen vonden we in een deskanalyse, tekenden we op in onze gesprekken of haalden wij uit de
probleemanalyses van met name de ACM. Waar we denken dat twijfel kan bestaan over de bron, vermelden
we die. Indien wij dat relevant achten, geven wij per eis ook opmerkingen mee.
De kapstok kan gebruikt worden bij de selectie van keurmerken voor op het platform, bij het ontwikkelen van
een sterrensysteem, maar is hier opgeschreven als een eerste aanzet voor een breed gesprek over een
maatstaf. Een maatstaf is bedoeld voor het ‘harde’ referentiekader. Het ‘zachte’ referentiekader gaat over de
culturele kant van het referentiekader en bevat o.a. een gezamenlijke taal en afspraken over samenwerking
tussen keurmerkmakers. Partijen die betrokken worden bij dat gesprek en de ontwikkeling van het
referentiekader kunnen en zullen de eisen zeker nog aanvullen, eisen verwijderen of eisen laten samenvallen.
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1. Het keurmerk is streng (ambitieus): de eisen gaan veel verder dan wat
gemiddeld en ‘normaal’ is in de sector.
Milieu Centraal benoemt hieronder:
•
De eisen gaan veel verder dan wat gemiddeld en ‘normaal’ is in de sector.
Wij voegen hier aan toe:
•
Biedt meerwaarde voor afnemers en ondernemers. Biedt waarde voor consumenten, kent een
belofte die het keurmerk doet. Het keurmerk doet ertoe, is bepalend bij de keuze voor een dienst of
product.
•
Voor gezonde concurrentie is het belangrijk dat alle bedrijven die aan de eisen voor het keurmerk
voldoen, dat keurmerk ook kunnen voeren. De keurmerken mogen niet leiden tot uitsluiting van
concurrenten. Het keurmerk mag niet leiden tot afscherming van de markt en eventueel
kartelvorming. Brancheondernemingen kunnen zulke eisen stellen dat nieuwkomers er nadeel van
ondervinden. Keurmerken mogen niet mededingingsbeperkend zijn (en dat zijn ze niet als ze aan een
aantal voorwaarden voldoen op het gebied van openheid, transparantie, onafhankelijkheid en
aanvaarding van waarborgen die vergelijkbaar zijn met de in de regeling opgenomen criteria). Van
keurmerken kan bijvoorbeeld een (potentieel) ongerechtvaardigd uitsluitingseffect uitgaan, wanneer
ondernemingen zonder het keurmerk niet of aanzienlijk moeilijker op de markt kunnen opereren of
toetreden. Van een uitsluitingseffect kan sprake zijn als ondernemingen met het keurmerk een groot
deel van de markt vertegenwoordigen én afnemers het keurmerk als belangrijke voorwaarde zien om
producten of diensten af te nemen.
Wij merken hierbij op:
•
Uit ons onderzoek bleek dat respondenten het ambitieniveau geen belangrijke eis vonden, andere
criteria zoals onafhankelijkheid en klantvriendelijkheid waren belangrijker. Als eis in een maatstaf is
ambitie nog wel een relevante eis, maar in mindere mate dan bij Milieu Centraal, want die zocht naar
topkeurmerken (ter onderscheid van ‘gewone’ keurmerken) en dan speelt ambitie logischerwijs een
bepalende rol.
•
Dat een ambitieus en streng keurmerk op gespannen voet staat met twee andere eisen die we
vonden: ”Het keurmerk kent een hoog dekkingspercentage, i.v.m. geloofwaardigheid van de
regeling.” en “een keurmerk mag de mededinging niet beperken”. Deze twee eisen beperken de
ambitie, té ambitieus is dus niet goed.

2. Het keurmerk is transparant:
Milieu Centraal benoemt hieronder:
•
De eisen zijn makkelijk te vinden op de website,
•
De eisen zijn duidelijk en concreet.
•
Kortom: je weet waar het keurmerk voor staat.
Wij voegen hier aan toe:
•
Het keurmerk:
•
Is herkenbaar in de markt, wordt erkend door de markt en is bij consumenten bekend;
•
Is redelijk uniek, er mogen niet te veel keurmerken zijn;
•
Is duidelijk over wat het keurmerk inhoudt. Consumenten willen volgens de ACM 33 weten wat de
duurzaamheidsimpact is van producten en diensten die ze aanschaffen. Het moet duidelijk zijn
waarvoor een keurmerk staat en op basis van welke criteria het keurmerk is uitgereikt. Het

33

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/leidraad-duurzaamheidsclaims.pdf
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•
•

•

toegankelijk maken van informatie over keurmerken is hierbij essentieel; keurmerken zouden
informatie beschikbaar moeten stellen. Dit zal bijdragen aan een algehele grotere
herkenbaarheid; van de logo’s en de boodschap die erachter zit. Internet kan hierbij een grote rol
spelen; men zoekt hier informatie op over keurmerken;
•
Is duidelijk over de inhoud en het proces;
•
Is duidelijk over de eisen die worden gesteld;
•
Stelt objectieve eisen die bijdragen aan het doel van de regeling;
•
Is duidelijk over hoe het keurmerk tot stand is gekomen. In het beste geval is een keurmerk tot
stand gekomen in samenspraak met verschillende partijen die op een bepaald terrein of
onderwerp toegevoegde waarde willen bieden;
•
Werkt kwaliteit verhogend;
•
Is niet opgericht voor marketingdoeleinden of zelfs als verdienmodel;
•
Is registreerbaar;
•
Is origineel;
•
Is makkelijk te onthouden;
Het keurmerk kent een hoog dekkingspercentage, i.v.m. geloofwaardigheid van de regeling.
Consumenten kennen ook de meerwaarde van het product of de dienst met keurmerk en ze hechten
voldoende belang aan die meerwaarde. Consumenten zien de toegevoegde waarde van keurmerken
in garanties en zekerheden die zij eraan kunnen ontlenen.
In de communicatie rondom keurmerken zou de meerwaarde ervan benadrukt moeten worden. Op
dit moment hebben consumenten een sceptische houding, omdat voor hen niet duidelijk is waar een
keurmerk exact voor staat. Het is belangrijk dat consumenten bewust worden gemaakt van de
meerwaarde van keurmerken en de scepsis wordt weggenomen. Consumenten gaan op dit moment
niet zelf proactief op zoek naar informatie over keurmerken. De consument zou empowered moeten
worden om ook zelf actief informatie op te gaan zoeken en meer bekend ermee te worden.

Wij merken hierbij op:
•
De eis “Is niet opgericht voor marketingdoeleinden of zelfs als verdienmodel” is een begrijpelijke eis
en zal naar verwachting ook niet als doel worden geformuleerd door de keurmerkmaker. Maar
tegelijkertijd is marketing wel nodig om het keurmerk bekend te maken (zie de eis ‘herkenbaarheid’)
en marketing zorgt ervoor dat bedrijven de moeite willen doen om het keurmerk te verwerven en te
mogen houden. Een verdienmodel is voor een marktpartij nodig om een keurmerk te willen
ontwikkelen en in stand te kunnen houden. Marketing en een verdienmodel zijn dan weliswaar geen
eis aan het keurmerk, maar ze lijken ons beide wel noodzakelijke voorwaarden voor het keurmerk om
te kunnen opereren;
•
De laatste eis luidt: “Het keurmerk werkt kwaliteit verhogend.” Terwijl dit een open deur lijkt, vonden
wij echter nog geen evaluaties die laten zien in welke mate een keurmerk de kwaliteit verhoogt. Zo’n
evaluatie zou in onze ogen een integraal onderdeel moeten zijn van een keurmerk. Zo streng als het
keurmerk is als het gaat om de kwaliteit van de keurmerkhouder, zo streng zou het keurmerk ook
mogen zijn over de eigen kwaliteit;
•
Door duidelijk te maken waar het keurmerk toe dient (ambitie) en te laten zien dat het daaraan
bijdraagt (door evaluatie), wordt het keurmerk transparanter. Waarschijnlijk voorkomt de
transparantie op haar beurt de misleiding (zie hieronder onder ‘betrouwbaar’). Zo grijpen
verschillende eisen op elkaar in.
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3. Het keurmerk is betrouwbaar:
Milieu Centraal benoemt hieronder:
•
Er is onafhankelijke controle, liefst door een geaccrediteerde organisatie.
•
De controles zijn onaangekondigd en vinden regelmatig plaats.
•
Er zijn sancties als de gebruiker van het keurmerk niet aan de eisen voldoet.
•
Ook moet er een proces van continue verbetering opgesteld zijn.
Wij voegen hier aan toe:
•
Kent een sterke organisatiegraad van de branchevereniging/onafhankelijke organisatie.
•
Kent een onafhankelijke besluitvorming voor toelating of erkenning;
•
Kent een transparante toelatingsprocedure. Er is duidelijkheid vooraf over de gestelde eisen en een
onafhankelijke besluitvorming over toelating;
•
Is toegankelijk voor alle bedrijven die voldoen aan de voorwaarden;
•
Kent een mate van onafhankelijkheid van de keurmerk verlenende instantie. De onafhankelijkheid
van de keurmerk verlenende instantie kan blijken uit het feit dat deze is erkend door de Raad voor
Accreditatie (RvA);
•
Kent een toetsend orgaan dat de onafhankelijkheid waarborgt. Het keurmerk wordt door een
onafhankelijke instantie verleend en zijn er regelmatig controles bij partijen die het keurmerk voeren.
Het keurmerk is ‘hard’ in uitvoering en controle. Eén slechte ervaring met een erkende ondernemer
heeft een negatief effect op de gehele regeling;
•
Kent een publicatie van een overzicht van erkende ondernemers;
•
Kent een goede klachtenregeling;
•
Kent een geschillenregeling voor consumenten;
•
Kent geen misleiding. Keurmerken of de ondernemingen die een keurmerk voeren, mogen
consumenten niet op een verkeerde manier beïnvloeden;
•
Is niet verstrekt door één fabrikant. Om een product of dienst te promoten kan een fabrikant ook zelf
op zijn product een logo zetten en dit presenteren als keurmerk. Aangezien de fabrikant degene is die
de eisen opstelt, het product controleert én het keurmerk toekent, is dit geen onafhankelijk oordeel
en geeft dus geen garanties.
Wij merken hierbij op:
•
Ook in ons onderzoek werd de betrouwbaarheid van en controles en sancties belangrijk gevonden;
•
Naast een overzicht van erkende ondernemers lijkt ons een overzicht van geschorste ondernemers
eveneens relevant. In de praktijk zagen we soms zo’n lijst, maar we kwamen zo’n lijst niet tegen als
eis in onze deskanalyse;
•
Volgens ACM en GfK (2015)34 is betrouwbaarheid van het keurmerk voor consumenten belangrijk,
waarschijnlijk het belangrijkste, naast eerlijke informatie en controle door een onafhankelijke
instantie: “Consumenten geven aan dat eerdere ervaringen en de prijs de grootste invloed hebben bij
aanschaf. Het hebben van een keurmerk is vooral van belang binnen de categorie milieu en
duurzaamheid. Veel consumenten zijn sceptisch ten aanzien van keurmerken, omdat ze twijfelen aan
de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Om geloofwaardig te zijn moet een keurmerk transparant
en doelmatig zijn: “Dat het doet waarvoor het gemaakt is.” Hierbij is het belangrijkste criterium dat
het wordt verstrekt door een onafhankelijke partij die er geen commercieel belang bij heeft. Ondanks
(enige) scepsis, hechten consumenten wel veel belang aan keurmerken. Binnen alle categorieën geeft
minstens driekwart van de consumenten aan keurmerken (zeer) belangrijk te vinden. De meeste
consumenten vinden keurmerken belangrijk binnen milieu en duurzaamheid (90%), gevolgd door
webwinkels (84%), banken / verzekeringen (82%) en reizen (81%). Vooral voor aspecten die te maken

34

Zie: Onderzoek naar de kennis, houding en gedrag van consumenten ten aanzien van keurmerken, ACM en GfK, 2015
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hebben met productveiligheid en garantiebepalingen vinden consumenten keurmerken van
toegevoegde waarde. Een keurmerk geeft consumenten een gevoel van zekerheid. Reputatie en
bekendheid van een keurmerk vindt de consument daarbij belangrijk. Wanneer een keurmerk
betrouwbaar wordt gevonden, zou het merendeel een product of dienst met keurmerk eerder willen
aanschaffen. 4 op de 10 consumenten is tevens bereid hiervoor meer te betalen.”

4. Het keurmerk biedt garanties.
Over Morgen benoemt drie garanties:
•
Productgaranties: voldoet aan Rc-waardes.
•
Garantie op uitvoering: is het op de juiste manier aangebracht of geïnstalleerd?
•
Prestatiegarantie: garantie op prestatie product in de woning
Wij voegen hier niets aan toe.
Wij merken hierbij op:
•
Over Morgen noemt de Rc-waarde. Die geldt alleen voor isolatie, voor installaties lijkt ons een
efficiency-maatstaf, verduurzamingspercentage of opbrengstgarantie van toepassing.
•
Zie ook hierboven de conclusies van ACM/GfK (2015) t.a.v. het belang van garantiebepalingen.

5. Het keurmerk ziet toe op de kwaliteit van proces en uitvoering.
Over Morgen omschrijft dit als ‘de zekerheid dat het proces vlot verloopt, van eerste contactmoment tot aan
het stofzuigen van de deurmat na uitvoering’ en benoemt twee onderdelen om die zekerheid te bieden:
1. Kwaliteits-, proces- en beoordelingsrichtlijnen, met normeringen en opleidingen.
2. Valideren (check na uitvoering)
Wij voegen hier aan toe:
•
Bijhouden van en verplichte check op uitgevoerde maatregelen (Woningpaspoort)
Wij merken hierbij op:
•
Dat deze eis los staat van de gangbare eis ‘kwaliteit van de uitvoerende partij’ (zie hieronder). Dit
komt ongetwijfeld door de focus van Over Morgen op integrale uitvoering. Naar onze mening terecht
om kwaliteit van het gehele proces (d.w.z. inclusief de klantcontacten en nazorg en check na
uitvoering) als aparte eis te blijven zien.

6. Het keurmerk ziet toe op de samenhang tussen maatregelen.
Over Morgen benoemt drie middelen om te komen tot die samenhang:
1. Samenhangend plan (voorwaarde)
2. Bijhouden van en verplichte check op uitgevoerde maatregelen (Woningpaspoort)
3. Ketensamenwerking
Wij voegen hier niets aan toe.
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Wij merken hierbij op:
•
Gelet op de focus van Over Morgen op het inzetten van keurmerken gericht op de Standaard is
‘samenhang tussen de maatgelen’ een logische eis. Over Morgen ziet een integraal plan zelfs als een
randvoorwaarde om het halen van de Standaard op grote schaal mogelijk te maken. “Zonder enige
vorm van een plan weet een particuliere woningeigenaar niet welke (combinatie van) stappen te
zetten, in welke volgorde. Zo’n plan is nodig voor betere afstemming tussen maatregelen, omdat
verduurzamingsmaatregelen vaak niet gelijktijdig en niet door dezelfde partij uitgevoerd worden”.

7. Het keurmerk borgt de kwaliteit van uitvoerende partij(en).
Over Morgen benoemt drie manieren om deze kwaliteit te borgen:
1. Track record (referenties);
2. Reviews;
3. Marketing & communicatie.
Wij voegen hier aan toe:
•
Er zijn strenge eisen voor toetreding, de criteria worden opgesteld in breed overleg en houden
rekening met verschillende belangen en er is regelmatig controle bij ondernemingen die het
keurmerk voeren.
•
Samenhang van maatregelen (zie 6) is één streven, het betrekken van meerdere doelen in een
keurmerk is een ander streven. Door één respondent werd nadrukkelijk gevraagd om het meenemen
van veiligheid in keurmerken en ACM/GfK (2015, zie hierboven) benadrukken het belang van
veiligheid voor de consument. Veiligheid is in veel keurmerken dan ook al een belangrijke eis.
Daarnaast zien we ook dat er bijvoorbeeld een KemaKeur is dat toeziet op de veiligheid van
elektrotechnische apparaten (het eindproduct), maar dit keurmerk zegt niets over energiezuinigheid.
Het Milieukeur zegt iets over de milieubelasting, maar bijvoorbeeld niet of het product veilig is. Het
betrekken van meerdere doelen in één keurmerk is een mogelijkheid om de wildgroei aan
keurmerken te beperken en zekerheid te bieden aan de consument. Tegelijkertijd staat een brede
scope van een keurmerk op gespannen voet met de transparantie (herkenbaarheid) van het
keurmerk. Ook zullen keurmerkmakers naar onze inschatting niet staan te springen om andere eisen
te gaan stellen aan hun keurmerkhouders dan de eisen die oorspronkelijk werden gesteld (ambitie).
In het gesprek over het referentiekader zullen de beoogde doelen van de keurmerken en daarmee de
breedte van de eisen, een zinvol agendapunt bieden.
Wij merken hierbij op:
•
Over Morgen benoemt bij ‘kwaliteit van de uitvoerende partijen’ drie manieren die in relatie staan
tot het kwaliteitsaspect klantvriendelijkheid. Het gezichtspunt van de consument staat duidelijk
centraal bij Over Morgen. Maar ook Milieu Centraal benoemt technische bekwaamheid niet. Dat is
ook logisch, omdat het daar ging over voeding. Mogelijk dat Over Morgen de eis van technische
bekwaamheid vangt onder de eis 5.1. Onze verwachting is dat, hoe specifieker het referentiekader
wordt en bij het selecteren van keurmerken per verduurzamingsoptie, de technische bekwaamheid
een grotere plek.
•
Het is ons niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met “Marketing & Communicatie”. Als het gaat om
de bekendheid van het keurmerk, dan past dit onder 2. Als het gaat om het promoten van “erkende”
bedrijven en bijvoorbeeld het tegelijk publiceren van een lijst met “geschorste” bedrijven dan past
het hieronder.
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BIJLAGE II. PROCESVOORSTEL
REFERENTIEKADER
Op basis van verkennende gesprekken met ACM en NEN kwamen wij tot de conclusies dat (1) er geen duidelijk
einddoel is omdat een referentiekader niet een vastomlijnd begrip is; (2) dat het samenwerken aan een
referentiekader een tijdspanne van minimaal een half jaar beslaat en (3) een stevig commitment van alle
betrokken partijen vereist is.
Waar de ACM zocht naar een generiek referentiekader om keurmerken te kunnen controleren, zochten wij
voor de beheerder van platform verbeterjehuis.nl naar een specifiek referentiekader om keurmerken te
gebruiken om te selecteren en te filteren. Er zijn ongeveer 43 keurmerken actief op het gebied van de
verduurzaming van particuliere woningen (zie bijlage VI). Een referentiekader (als bril) om naar deze
keurmerken te kijken vereist een kijker (wie hanteert het referentiekader), maar ook overleg met de objecten
die bekeken worden (de keurmerken).
Wij hanteren de term ‘referentiekader’ en laten het bijvoeglijk naamwoord ‘generiek’ vallen, omdat in onze
context (het verduurzamen van woningen) alleen gewerkt kan worden aan een ‘specifiek’ referentiekader. In
dit procesvoorstel lopen wij een aantal vragen langs die vragen om een antwoord en gebruikt kunnen worden
als stappen die sowieso nodig zijn om te komen tot een referentiekader. Daarna presenteren wij vijf opties
waarlangs gewerkt kan worden aan een referentiekader.

Vragen voorafgaande aan het proces
Verkenning van de samenwerking
Om partijen bij elkaar te brengen, is het goed om vooraf te bepalen wat ieders belangen zijn om samen aan
een referentiekader te werken. Een stakeholdersanalyse is daarbij een nuttig vertrekpunt.
Vanuit ieders inzicht kan de volgende vraag worden beantwoord: Wat is het probleem dat wordt opgelost met
een referentiekader? En vanuit ieders belang kan de volgende vraag worden beantwoord: Waar zou het
referentiekader voor keurmerken voor het verduurzamen van woningen aan moeten voldoen?
Hieruit rollen antwoorden op vragen naar het doel van het referentiekader, zoals: Heeft het referentiekader ten
doel om de kwaliteit van keurmerken te vergroten? Heeft het referentiekader ten doel om de diversiteit aan
keurmerken te verkleinen en de waarde van keurmerken te vergroten? Dient het referentiekader als maatstaf
voor het gebruiken van keurmerken in de selectie van bedrijven op het platform?
Welke marktpartijen?
Het kan de samenwerking versnellen wanneer de diversiteit van de betreffende keurmerkmakers en
keurmerkhouders (bedrijven in dit geval) niet te groot is. Gaan we uit van één referentiekader voor alle
keurmerken voor alle verduurzamingsopties, dan kan dat leiden tot een te grote diversiteit. De keuze ligt voor
hoe groot en hoe divers de belanghebbenden de groep van keurmerkmakers wil hebben. In het licht van het
ontwikkelmodel (zie paragraaf 4.3) en de groeiende markt voor verduurzamen, lijkt het ons logisch om met een
relatief kleine groep een ‘Coalition of the Willing’ te beginnen, d.w.z. niet alle verduurzamingsopties en niet alle
keurmerkmakers hoeven vanaf het begin mee te werken.
Een intentieverklaring van de partijen is hierbij een nuttige stap.
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Breed of smal?
Ook hier ligt de keuze voor om te gaan voor één referentiekader voor alle keurmerken en voor alle
verduurzamingsopties of om:
• Het referentiekader op te delen en dan bijvoorbeeld te werken naar één deel van het referentiekader dat
voor alle keurmerken geldt en één deel dat specifiek per verduurzamingsoptie geldt, of om;
• Het referentiekader alleen te beperken tot de generieke eisen die aan alle keurmerken zijn te stellen en de
andere eisen ‘vrij’ te laten.
Hoe ziet de maatstaf eruit?
In een ontwikkelmodel kan gewerkt worden aan een classificatie langs een ‘sterrensysteem’ of ‘A-B-C-model’.
Iedere eis zou in gradaties kunnen worden vervuld. Een classificatie langs gradaties maakt het vervullen van de
eisen en het beoordelen daarvan wel complexer, maar het past in een ontwikkelmodel en wij verwachten dat
een classificatie de overeenstemming over de criteria en de toepassing ervan weer makkelijker maken.
Zonder gradaties per eis en dus met alleen ja/nee per eis, zou het bij elkaar nemen van eisen ook tot een
sterrensysteem kunnen leiden. Als er zeven eisen zijn, kan een keurmerk zeven sterren krijgen bij het volledig
vervullen van zeven eisen.
Wie vraagt die draagt?
Van wie is het referentiekader? Als er niet één eigenaar is, is het referentiekader dan gezamenlijk eigendom en
een gedeelde verantwoordelijkheid? Maar wie is dan die gezamenlijke eigenaar? Er zal tenminste één partij
moeten opstaan die een referentiekader wil hebben. Want uit de praktijk blijkt immers dat een referentiekader
niet vanzelf tot stand komt. ‘De markt’ vraagt er blijkbaar (nog) niet om en ‘de overheid’ heeft het ook nog niet
gemaakt (afgezien dan van de topkeurmerken bij voedsel).
De vragende partij lijkt nu de beheerder van het platform te kunnen zijn, met daarachter als financier één of
twee ministeries. De platformbeheerder is de partij die het referentiekader direct kan toepassen, bij het stellen
van eisen aan de keurmerken die gebruikt worden als selectiemechanisme om de bedrijven te selecteren. In de
context van het verduurzamen van woningen is BZK gebaat bij een referentiekader omdat het - via de kwaliteit
van de keurmerken - de kwaliteit van de bedrijven kan laten meewegen op het platform en daarmee indirect
een zet geeft aan de kwaliteit van de bedrijven in de markt. Mogelijk dat het referentiekader kan dienen als
zeef bij het gebruiken van keurmerken als subsidievoorwaarde bij verduurzamen van woningen (BZK) of voor
algemenere subsidies als de ISDE (EZK). Of dat het referentiekader als katalysator werkt voor het borgen van de
kwaliteit van de keurmerken en daarmee van de bedrijven die de energietransitie realiseren (BZK/EZK). Eén
gesprekspartner zei het zo: “We hebben met elkaar miljarden over voor de energietransitie, maar nog geen ton
voor het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijven die het moeten doen.” Tenslotte kan het referentiekader
dienen als toetssteen voor de controle op keurmerken vanuit het oogpunt van het voorkomen van misleiding
en dan zijn de vragende partijen de ACM als controleur en EZK als verantwoordelijke voor consumentbeleid.

Opties
Los van de opdrachtgever als vragende partij, presenteren wij hier vijf opties, waarbij de kracht van de vraag
van de opdrachtgever leidend is. In andere woorden, hoe urgenter en belangrijker het referentiekader
gevonden wordt, hoe meer de vragende partij / opdrachtgever zelf aan de bal zal willen zijn.
1

Normalisatieproces door de NEN met BZK/EZK als opdrachtgever
Iedereen mag normen maken, de NEN is de enige partij die NEN-normen mag uitgeven en toegang
biedt tot internationale normen. De NEN heeft op deze route het alleenrecht, mits sprake is van
internationale normalisatie.
Het voordeel van een (internationaal)normalisatieproces is dat gebruik kan worden gemaakt van de
kennis en ervaring van de NEN, die ook betrokken is geweest bij het formuleren van de
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topkeurmerken voor voeding. Ook volgt het proces om te komen tot een referentiekader dan een
bekende weg.
Het nadeel is dat niet duidelijk is of voor deze normalisatieroute gekozen kan worden, omdat er (nog)
geen internationale normalisatie aan de orde is.35 Gelet op de voorbeelden in Zweden, Denemarken
en Frankrijk kan internationale normalisatie gewenst zijn, maar voor zover wij weten zijn er nog geen
bedrijven die over de grens werken en die vragen om normalisatie.
De NEN kan buiten deze normalisatieroute meedingen in het geval een ‘gewone’ aanbesteding wordt
gevolgd (zie 2)
2

Aanbesteden; opdracht aan onafhankelijke partij om een referentiekader te ontwikkelen
Voorwaarde is dat de onafhankelijke partij de betrokkenen partijen uit het veld weet mee te krijgen.
Het voordeel van een aanbesteding is dat creativiteit uit de markt kan worden gehaald en
aanbesteden zou ook moeten leiden tot een uitvoering tegen minimale kosten. De
opdrachtverstrekking, keuze van de uitvoerder en de offertekosten worden dan overigens niet
meegenomen in het kostenplaatje.
Het nadeel van aanbesteden is tijdverlies door de lengte van de aanbestedingsprocedure.

3

Zelf doen; de beheerder van platform wordt ook ‘referentiekader-maker’
De beheerder formuleert de eisen waaraan keurmerken moeten voldoen om als selectie- of filteroptie
te dienen. Hiermee wordt een maatstaf in de markt gelegd.
Het voordeel is de sterke mate van grip, het referentiekader ontstaat als een neveneffect van het
selectiemechanisme.
Het nadeel is dat de ‘zachte’ kant van het referentiekader zich niet zal ontwikkelen, een gezamenlijke
taal en cultuur zal niet opbloeien. Een tweede nadeel is dat het referentiekader ‘hangt’ aan het
platform en de beheerder; zonder bedrijvenmodule verliest het referentiekader zijn bestaansrecht.
Ook is de kans groot dat het referentiekader zo specifiek wordt dat het niet kan dienen voor andere
instrumenten en functies zoals subsidieverlening, evaluatie, monitoring of controle.

4

Initiatief vanuit de markt co-financieren door BZK
Een groep van keurmerkmakers, eventueel aangevuld met een schemabeheerder en een
onafhankelijke partij, kan zelf een voorstel doen om te komen tot een referentiekader. Dit voorstel
kan bij één of twee ministeries worden neergelegd met een verzoek tot financiële en/of inhoudelijke
ondersteuning.
Het voordeel is dat de ‘zachte’ kant zich ontwikkeld en dat het referentiekader na voltooiing een
gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt; er is dan sprake van een eigenaarschap van het
referentiekader ‘in de markt’.
Het nadeel is dat ‘de markt’ zich nog niet getoond heeft als initiatiefnemer, waardoor het onzeker is of
deze optie van de grond komt.

5

Bedrijfsmodule gaat werken als ‘club’

35

Door een respondent werden wij er terecht op gewezen dat een keurmerk in het ene land vrijwillig kan zijn en in het andere
land verplicht (en dan per definitie geen keurmerk meer is). In sommige EU-landen is het Duurzame Energie-keur verankerd in de wet maar
in Nederland is het vrijwillig. Het DE-keur is door de EU in het leven geroepen om eisen te stellen aan de installateurs van duurzame
energieproducten zoals warmtepompen, zonnepanelen, houtkachels en bioketels. De EU heeft destijds verplicht gesteld dat landen
opleidingen moesten inrichten voor de installatie van apparaten m.b.t. duurzame energie. Het lijkt ons dat de keurmerken die we in
Zweden en Denemarken zien (zie bijlage IV) in deze EU-verplichting hun oorsprong vinden.
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De keurmerken die als eerste ‘toegelaten’ worden op het platform, vormen een coalitie op en rond
het platform. Denk dan bijvoorbeeld aan een soort van coöperatie van keurmerkmakers; die zelf gaat
bepalen wie bij de ‘club’ horen en wie erbij mogen komen.
Het voordeel van deze optie is dat er een horizontale samenwerking op gang kan komen.
Het nadeel is een verlies aan grip, er is geen enkele garantie op een eindresultaat dat in de buurt komt
van een referentiekader.
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BIJLAGE III. LIJST MET TERMEN
Term
accreditatie

accreditatie standaard
accrediteren
accreditatie-instantie

accrediterende instantie
accreditatiemerk
accrediteur
attest
attest-met-productcertificaat
auditor
beoordeling

beoordelingsgrondslag
beoordelingsrichtlijn
BRL-en
CBI
conformiteitsbeoordelende
instelling
certificaat
certificaatmaker
certificatie

certificatie-instelling
certificatieschema
certificeerder
certificeren

certificerende instelling
claim

Omschrijving
een onafhankelijke bevestiging van de deskundigheid, onpartijdigheid
en onafhankelijkheid van een conformiteitbeoordelende organisatie, op
basis van internationaal geharmoniseerde normen
de eisen waaraan een keurmerkgever moet voldoen
letterlijk: vertrouwen geven
De door de overheid, op basis van verordening (EU) 765/2008,
aangewezen organisatie die in het betreffende land accreditaties mag
verlenen. In Nederland is de stichting Raad voor Accreditatie
aangewezen als nationale accreditatie-instantie.
Hieronder vallen:
•
accrediterende instantie
•
accrediteur
zie: accreditatie-instantie
logo dat geaccrediteerde organisaties mogen gebruiken op certificaten
en andere communicatie-uitingen, als bewijs van accreditatie
zie: accrediterende instantie
zie: keurmerk
zie: keurmerk
zie: keurmerkgever
een door of namens de RvA uitgevoerd onderzoek om vast te stellen of
voldaan wordt aan de vereisten voor accreditatie.
De term beoordeling is algemeen gangbaar en wordt bijvoorbeeld
gebruikt bij ‘certificatie’.
zie: kwaliteitseisen
zie: kwaliteitseisen
beoordelingsrichtlijnen
conformiteitsbeoordelende instelling
zie: keurmerkgever
zie: keurmerkgever
zie keurmerk
online tool om diploma’s en certificaten te laten drukken
De onafhankelijk beoordeling of test dat een product, bedrijf, dienst,
managementsysteem of persoon voldoet aan kwaliteitseisen. Dit leidt
bij goed resultaat tot een certificaat.
zie: keurmerkgever
een algemeen stelsel van eisen, voorschriften en procedures voor het
kunnen beheren, uitvoeren en afgeven van certificaten
zie: keurmerkgever
de verklaring dat een bedrijf voldoet aan kwaliteitseisen. Als een
kwaliteitsinstelling voor die werkzaamheden is geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie noemen we dat proces ‘certificeren’ (een de
verklaring een ’Certificaat’).
zie: keurmerkgever
alle uitingen, beweringen, informatie, etiketten, slogans, merknamen,
symbolen, afbeeldingen, bedrijfsstrategieën, keurmerken, certificaten
en dergelijke die bedrijven gebruiken om de verkoop van hun producten
en diensten te bevorderen
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conformiteitsbeoordeling

conformiteitverklaring
dienst
erkende kwaliteitsverklaringen
erkennen

erkenning
geschorst certificaat
geaccrediteerde organisatie

handboek
keurmerk

keurmerkeigenaar
keurmerkgever

keurmerkhouder

keurmerkmaker

het proces waarin wordt aangetoond of is voldaan is aan de
vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon
of instantie.
verklaring waarin wordt bevestigd dat een product, proces, dienst,
systeem of persoon voldoet aan specifieke eisen
een transactie waarbij een niet-fysiek ‘goed’ wordt geleverd
een verklaring dat het product aansluit aan de bouwtechnische eisen in
het Bouwbesluit 2012
de verklaring dat een bedrijf voldoet aan kwaliteitseisen. Als een
kwaliteitsinstelling voor die werkzaamheden is geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie noemen we dat proces ‘certificeren’ (een de
verklaring een ’Certificaat’).
zie keurmerk
keurmerk dat inhoudelijk niet voldoet aan de BRL en derhalve voor een
bepaalde tijd is bevroren
organisatie waarvan de accreditatie-instantie heeft vastgesteld dat ze
voldoet aan de eisen van een specifieke internationaal geharmoniseerde
norm
zie: kwaliteitseisen
een vrijwillig merkteken dat belooft dat een product, dienst, bedrijf,
proces of keten aan bepaalde, bovenwettelijke, kwaliteitseisen voldoet.
Hieronder vallen:
•
attest;
•
attest-met-productcertificaat;
•
certificaat;
•
erkenning;
•
kwaliteitsregeling;
•
kwaliteitsverklaring;
•
procescertificaat;
•
productcertificaat.
zie: keurmerkmaker
Een organisatie die keurmerken verstrekt, beheert en de naleving
controleert.
Hieronder vallen:
•
aangemelde instantie (Notified Body)
•
auditor;
•
CBI;
•
certificerende instelling;
•
certificatie-instelling;
•
certificeerder;
•
keurmerkverlener;
•
keurmerkverstrekker;
•
kwaliteitsinstelling;
•
geaccrediteerde organisatie;
een product, proces, organisatie, persoon, dienst of systeem dat een
keurmerk heeft ontvangen.
In onze inventarisatie valt hier ook ‘gebouw’ onder, dat we als ‘systeem’
kunnen zien.
de partij die het keurmerk heeft ontwikkeld en kan worden gezien als de
eigenaar van het keurmerk.
Deze partij kan eventueel de verstrekking van keurmerken aan
keurmerkhouders uitbesteden aan de keurmerkgever.
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keurmerkontwikkelaar
registerhouder

keurmerkverlener
(vorm van) kwaliteitsborging

kwaliteitseisen

kwaliteitsinstelling
kwaliteitsoordeel

kwaliteitsregeling

kwaliteitsverklaring
licentieovereenkomst

managementsysteemcertificatie
nationale beoordelingsrichtlijn
norm

normalisatie
notified body
opgeschort certificaat

Hieronder vallen:
•
keurmerkeigenaar;
•
keurmerkontwikkelaar
zie: keurmerkmaker
de partij die in haar uitingen (met name op websites) melding maakt van
houders van keurmerken die door anderen worden gemaakt en
gegeven.
Het CRT (voorheen Qbis) en WijIsoleren zijn bekende registerhouders en
sinds kort voegen regionale energieloketten zich hierbij.
zie: keurmerkgever
de vorm waarin een kwaliteitsoordeel wordt vastgelegd
Hieronder vallen:
•
Keurmerk
•
Reviews
•
Test
•
Tevredenheidsonderzoeken
de eisen waar de keurmerkhouder aan moet voldoen.
Als de kwaliteitseisen zijn uitgegeven door een certificerende instelling
worden ze BRL genoemd en als kwaliteitseisen worden geformuleerd
door een (niet door de RvA geaccrediteerde) kwaliteitsinstelling worden
ze handboek genoemd.
Hieronder vallen:
•
handboek
•
beoordelingsgrondslag
•
beoordelingsrichtlijn (BRL)
•
nationale beoordelingsrichtlijn
•
uitvoeringsrichtlijn (URL)
een onafhankelijke organisatie die kwaliteitsregelingen ontwerpt.
Zie: keurmerkmaker
een oordeel over de kwaliteit van een bedrijf
Dit kan zijn een oordeel door een deskundige (bij een keurmerk), door
een consument (in een review), door een consumentenorganisatie (in
een test of tevredenheidsonderzoek) of door een collega (in een peerreview).
een set van eisen en procedures om de kwaliteit van de werkwijze van
het bedrijf en het werk te kunnen borgen en /of te kunnen controleren.
zie: keurmerk
zie: keurmerk
een contract tussen een keurmerkgever en een keurmerkmaker, waarin
de regels zijn vastgelegd voor het gebruik door de keurmerkgever van
de door de keurmerkmaker gedeponeerde collectieve merken.
onafhankelijke bevestiging dat het managementsysteem van een
organisatie aan specifieke eisen voldoet
zie: kwaliteitseisen
een vrijwillige afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en consumenten
waar een product, proces of dienst aan moet voldoen. Een norm kan
ook een wettelijke verplichting zijn
het proces om tot normen te komen
zie: keurmerkgever
kwaliteitsverklaring (keurmerk) waarop tijdelijk niet geproduceerd of
geleverd wordt
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peer review

persoonscertificatie
proces

procescertificaat
product
productcertificatie
productcertificaat
registerhouder
schema
schema voor
conformiteitbeoordelingen
schemabeheer

schemabeheerder

scope
systeem

techniekgebied

uitvoeringsrichtlijn (URL)
vervallen certificaat

en methode van kwaliteitstoetsing door het gebruik van mede
keurmerkgevers of keurmerkmakers.
Er bestaat al een vierjaarlijkse beoordeling van accreditatie-instanties op
basis van de norm ISO/IEC 17011 en (EU)765/2008, door evaluatoren
van andere accreditatie-instanties.
onafhankelijke bevestiging dat een persoon aan specifieke eisen voldoet
(1) Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten,
bouwsystemen, bouwdelen en installaties in bouwwerken c.q.
infrastructuur;
of:
(2) Het gebruik en beheer van bouwwerken
zie: keurmerk
een artikel, iets dat men maakt of op de markt brengt
onafhankelijke bevestiging dat een product, dienst of proces aan
specifieke eisen voldoen
zie: keurmerk
het CRT wordt gezien als registerhouder.
zie: keurmerkgever
een certificatiesysteem
document of set van documenten waarin het onderwerp, de eisen en
procedures voor een specifieke conformiteitbeoordeling zijn vastgelegd
het actueel houden van het certificatiesysteem en het
(door)ontwikkelen daarvan op basis van positieve en negatieve signalen
van belanghebbenden
een onafhankelijk schemabeheerder is een identificeerbare organisatie
die een schema heeft vastgesteld en verantwoordelijk is voor het
ontwerp en beheer van het schema en die zelf geen
conformiteitsbeoordelingen uitvoert
activiteit of verrichting waarvoor een organisatie geaccrediteerd is of wil
worden
een uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel
toegevoegde eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld: een cv-ketel krijgt een
bepaald keurmerk omdat het aan een warmtepomp gekoppeld kan
worden, net zoals een warmtepomp een bepaald keurmerk kan krijgen
omdat het aan een cv-ketel gekoppeld kan worden
groep van technieken als een gebied waarop een keurmerkgever kennis
heeft.
Om te voorkomen, dat bij accreditatie bij het vaststellen van een nieuwe
beoordelingsrichtlijn (BRL) elk onderwerp moet worden beschouwd als
een geheel nieuw werkgebied voor een certificerende instelling (CI), is
een aanzet gemaakt tot het clusteren van BRL-en in ‘techniekgebieden’.
zie: kwaliteitseisen
kwaliteitsverklaring (keurmerken) die is beëindigd
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BIJLAGE IV. INTERNATIONALE
BENCHMARK
Aan Nederlandse ambassades in zeven landen is een drietal vragen voorgelegd. De zeven landen zijn:
Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Japan, Zuid-Korea en het VK. Deze landen liggen ongeveer op onze
breedtegraad. Deze keuze is gemaakt in verband met de warmtebehoefte van de woningen. Ook hebben deze
landen een vergelijkbare verhouding markt-overheid en een vergelijkbare klimaatambitie. De drie vragen
waren als volgt:
Vraag 1 Bestaan er in het buitenland websites die vergelijkbaar zijn met:
•
een voorlichtingsplatform zoals: verbeterjehuis.nl
•
een bedrijvenmodule zoals: wij-isoleren.nl
•
en bedrijvenregister zoals: centraalregistertechniek.nl
Vraag 2 Worden consumenten in de communicatie door de overheid, of in communicatie gefinancierd door
de overheid, gewezen op bepaalde bedrijven die kunnen helpen met verduurzamen?
•
Zo nee, wordt dat dan gedaan door andere partijen? Denk hierbij aan partijen zoals:
energiebedrijven, consumentenorganisatie, brancheorganisaties, ondernemersverenigingen,
milieuorganisaties.
Vraag 3 Als consumenten in de communicatie door de overheid, of in communicatie gefinancierd door de
overheid of door een ander partij, gewezen worden op bepaalde bedrijven die kunnen helpen met
verduurzamen, worden dan keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven, als bedrijven worden
vermeld of aanbevolen in de communicatie, zoals op websites?
•
Zo ja, op welke manier worden keurmerken gebruikt in het selectiemechanisme?
•
Zo nee, worden dan andere selectiecriteria of selectiemechanismen gebruikt?
De antwoorden liepen uiteen. We trekken vijf algemene conclusies over het gebruik van keurmerken in het
buitenland:
•
In alle landen wordt voorlichting gegeven aan particulieren over het verduurzamen van woningen.
•
Als keurmerken een rol hebben bij het aanraden van bedrijven aan particulieren dan is het systeem
waarbinnen die keurmerken tot stand komen en worden gecontroleerd steviger en centraler
ontwikkeld dan in Nederland.
•
Als keurmerken een rol hebben, dan worden de keurmerken ook gepromoot.
•
Als wordt gewerkt met uitsluitend gecertificeerde bedrijven, dan is dat gekoppeld aan een subsidie.
•
Als keurmerken geen rol hebben bij het aanraden van bedrijven aan particulieren, dan werd het
aanraden niet gedaan en zagen we ook niet een ander alternatief.
De bevindingen zijn onderstaand in een tabel uitgewerkt.
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Bestaan er
vergelijkbare
websites?

Worden consumenten gewezen
op bepaalde bedrijven?

Worden keurmerken
gebruikt in de
communicatie naar
consumenten?

Frankrijk

Ja, met een bedrijvenmodule

Denemarken

Ja.

Ja, zowel nationaal als regionaal.
Uniek is sinds 2019 een netwerk van
regionale en nationale actoren.
Ja, op gecertificeerde installateurs en op
adviseurs die energielabels afgeven.

Zweden

Ja.

Niet in directe zin.
Er zijn wel (gemeentelijke) adviseurs en er
wordt gewezen op gecertificeerde
bedrijven.

Duitsland

Nee. Wel diverse spelers
met eigen websites.

Verenigd
Koninkrijk

Ja, zowel van overheid als
consumentenorganisaties,
ook met bedrijvenmodules.

Japan

Nee. Wel voor
bouwkwaliteit.
Nee, de nadruk in het beleid
ligt op nieuwe woningen.

Particulieren kunnen een geaccrediteerde
adviseur (EEE) inschakelen om het
verduurzamingstraject te begeleiden,
alleen dan krijgen ze subsidie (waaronder
de adviseur voor 80% wordt vergoed). De
adviseurs werken samen met bedrijven,
die op hun beurt een
Fachunternehmererklärung moeten
tekenen.
Niet actief. Wel een paar specifieke
voorbeelden van programma’s waarbij
link naar geselecteerde bedrijven is
gelegd.
Ja, door particuliere instanties.

Ja, bedrijven moeten
geaccrediteerd zijn, met link naar
financiële instrumenten.
Ja, net als in Zweden: één koepel
keurmerk, met daaronder voor vier
technieken een specifiek keurmerk,
dat actief wordt gepromoot.
Ja, net als in Denemarken: één
koepel keurmerk, met daaronder
voor vier technieken een specifiek
keurmerk, dat actief wordt
gepromoot.
De overheid wil in juni 2021 een
duurzaamheidskeurmerk gaan
invoeren.

Zuid-Korea

Alleen via de subsidie voor zonnepanelen.

Niet van toepassing.

Niet door de overheid.
Nee. Er bestaan wel
productkeurmerken en een
bedrijfskeurmerk voor installatie
van zonnepanelen.

De voor ons doel meest relevante antwoorden kwamen uit Frankrijk, Denemarken en Zweden. Met name
Frankrijk gebruikt een vergelijkbare website, een vergelijkbare bedrijvenmodule met geregistreerde bedrijven,
en de Fransen werken met keurmerken en met regionale energieloketten.
In Denemarken en Zweden promoot men één koepelkeurmerk voor verduurzaming, met daaronder een
keurmerk voor de verschillende technieken. Het signaal wat we ontvingen uit deze twee landen is dat ze
minder dan Nederland de nadruk leggen op instrumenten gericht op verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad en op individuele woningeigenaren, omdat ze op een ander vlak al verder zijn dan Nederland
in de energietransitie, namelijk met een andere infrastructuur rond wijkverwarming en elektrische verwarming.
De andere vijf landen worden hieronder wat beknopter weergegeven dan Frankrijk, Denemarken en Zweden.
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Frankrijk
Zijn er vergelijkbare websites?
Ja, in Frankrijk bestaat het programma ‘MaPrimeRénov’ (‘mijn renovatiepremie’). Het Franse ministerie van
milieu is hiervoor verantwoordelijk. Dit programma maakt deel uit van FAIRE (‘Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique’), een publieke service die uit het corona-herstelplan wordt
gefinancierd, waar burgers, bedrijven en verenigingen meer informatie en hulp kunnen vinden voor de
verduurzaming van woningen.
•
•
•
•

De website maprimerenov.gouv.fr is vergelijkbaar met verbeterjehuis.nl’, hier vinden consumenten
extra informatie over het verduurzamen van hun huis.
Daarnaast is op de algemene website van de Franse overheid (‘Service Public’) 36 een overzicht te
vinden van subsidies en leningen voor de verduurzaming van woningen inclusief de voorwaarden.
Een bedrijvenmodule is te vinden op faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel, een zoekmachine voor
consumenten om een bouwbedrijf of architect voor hun renovatie te vinden.
Het bedrijvenregister is hetzelfde als de bedrijvenmodule, dat wil zeggen: alle bedrijven die
geaccrediteerd zijn als RGE (“Reconnu Garant de l'Environnement”) staan in het register van de
Franse overheid op faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel. Dit register wordt in realtime bijgewerkt
door de vijf kwalificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn om het RGE-keurmerk af te geven:
Qualibat, Qualiy'ENR, Qualifelec, Eco Artisans en Pros de la Performance Energétique.

Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Ja, via het FAIRE-platform worden RGE-geaccrediteerde bedrijven actief naar de burgers gecommuniceerd.
Daarnaast bestaan er ook andere organisaties die hierover communiceren. Dat is niet alleen naar burgers maar
ook naar de sector zelf. In 2019 zetten het Franse milieuagentschap ADEME en de federatie Le Plan Batiment
Durable het netwerk ‘Le Réseau Bâtiment Durable’ op, dat 25 regionale en nationale clusters samenbrengt die
zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit en de milieu-, energie- en gezondheidsprestaties van de gebouwde
omgeving. De leden van het netwerk hebben de gemeenschappelijke missie om lokale spelers op het gebied
van bouw, vastgoed, stadsplanning en ontwikkeling te informeren, ondersteunen en samen te brengen. Ze
ondersteunen dagelijks professionals uit de bouwsector door de verspreiding van informatie, feedback en het
delen van goede praktijken te faciliteren.
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Ja, de bedrijven in het register moeten RGE-geaccrediteerd zijn.
Daarnaast kunnen architecten ook in het register worden opgenomen. Zij hoeven geen keurmerk te hebben.
Wel moet een architect aangesloten zijn bij de nationale orde van architecten en het charter van FAIRE
ondertekenen. Vervolgens wordt de architect binnen een dag in het register opgenomen.
Extra info: consumenten kunnen alleen profiteren van bepaalde belastingvoordelen of een eco-lening met een
nultarief te krijgen als ze de werkzaamheden door een bouwprofessional met een RGE-accreditatie laten doen,
een overzicht daarvan is te vinden op de volgende website: service-public.fr/particuliers/vosdroits/N321
Meer over RGE: ecologie.gouv.fr/professionnels-du-batiment

36

Zie: service-public.fr/particuliers/vosdroits/N321
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Denemarken
Zijn er vergelijkbare websites?
Ja, in zekere zin.
De website van het Danish Energy Agency biedt advies voor elektriciteit, verwarming en informatie over de
energiemaatregelen warmtepompen, zonnepanelen, zonnecollectoren en bioketels en houtkachels.37
•
•
•
•

Varmepumper
Solcelleanlæg
Solvarmeanlæg
Biomassekedler/ovne

Een bedrijvenmodule zoals wijisoleren.nl bestaat niet. Gecertificeerde installateurs kunnen wel gevonden
worden via dezelfde website.
Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Gecertificeerde installateurs, leveranciers en bedrijven die energielabels afgeven zijn te vinden op de website
van Sparenergi37 38 39.
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Ja, zie de website van ENS.40

Certificering voor installateurs van duurzame energie is niet verplicht. Het wordt wel geadviseerd om een
gecertificeerde installateur in de arm te nemen. Tevens wordt het keurmerk zelf gepromoot.
Voor zover bekend worden geen andere selectiemechanismen gebruikt.

Zweden
Zijn er vergelijkbare websites?
Tot op zekere hoogte, zie de website van Energimyndigheten41, deze website is specifiek voor voor
zonnepanelen. Een bedrijvenmodule zoals wijisoleren.nl bestaat niet.
Certificering voor installateurs van duurzame energie is niet verplicht. Het Energy Agentschap geeft een
overzicht en meer informatie hierover op de website van Energimyndigheten 42 .
Gecertificeerde installateurs en bedrijven kunnen op de website van incertonline gevonden worden.

43

Worden consumenten gewezen op bedrijven?

37 Zie: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ve-virksomheder
38 Zie: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/haandvaerkerlisten
39 Zie: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-energimaerkningsfirma
40 Zie: ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendelsesordning
41 Zie: energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/
42 Zie: energimyndigheten.se /jag-arbetar-med-energieffektivisering/installator/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/
43 Zie: incertonline.se/Company/Search
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Consumenten worden niet in directe zin gewezen op bepaalde bedrijven die kunnen helpen met
verduurzamen. Er zijn wel adviseurs die kunnen helpen, zoals energieadviseurs bij gemeenten, het Swedish
Consumer Energy Markets Bureau en de Swedish Consumer Agency. 44 Tot op zekere hoogte wordt naar
bedrijven verwezen, bijvoorbeeld op de website energimarknadsbyran.se 45
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Ja, zie de labels op de website Energimyndigheten 46 De opzet van deze website is vergelijkbaar met die in
Denemarken, namelijk: Certificering is niet verplicht, maar het wordt geadviseerd om een gecertificeerde
installateur in de arm te nemen en het keurmerk zelf wordt gepromoot. Voor zover bekend worden geen
andere selectiemechanismen gebruikt.

Duitsland
Zijn er vergelijkbare websites?
Nee. Een soortgelijk, klantvriendelijk platform zoals ‘verbeterjehuis.nl’ bestaat er in Duitsland helaas niet. Er
zijn veel spelers actief. Qua intentie is wellicht de website deutschland-machts-effizient.de vergelijkbaar, een
initiatief van het ministerie van Economische zaken, dat probeert alle opties voor een verduurzaming van o.a.
woningen te bundelen.47 Helaas maakt de hoeveelheid aan opties het onoverzichtelijk. Dit geldt voor het hele
dossier.
Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Particulieren kunnen een geaccrediteerde adviseur (EEE) inschakelen om het verduurzamingstraject te
begeleiden, alleen dan hebben ze recht op een subsidie waaronder de adviseur voor 80% wordt vergoed. De
adviseurs werken samen met bedrijven, die op hun beurt een Fachunternehmererklärung moeten tekenen.
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Particuliere woningeigenaren, kunnen gebruik maken van de ‘Bundesförderung für Energieberatung für
Wohngebäude’. Hiervoor wordt een geaccrediteerde energie-adviseur (Energie-Effizienz-Experte, EEE)
ingeschakeld die beoordeelt welke behoefte er is aan een verduurzaming en doet concrete voorstellen. De
subsidie ontvangen alleen personen die zo’n geaccrediteerde adviseur inschakelen, dus deze stap is van groot
belang. De adviseur begeleidt het hele verduurzamingstraject. Door middel van een ‘individueller
Sanierungsfahrplans (iSFP)’ wordt gezorgd voor transparantie. De subsidie wordt afgetrokken van de factuur
die de adviseur opstelt en zo betaalt de particulier tot 80% minder voor een omvattende energie-advisering. De
adviseurs zijn te vinden op de website Energie-effizienz-experten.de.48
De energieadviseurs werken samen met bedrijven (Fachunternehmen) in de buurt en zoeken bij grote
projecten via aanbestedingen naar geschikte bedrijven.
Meer informatie over EEE vindt u op de website van BAFA.49 Daarbij komt ook aan bod hoe zich adviseurs
kunnen laten accrediteren.50
Overigens: De uitvoerende bedrijven moeten een Fachunternehmererklärung invullen en ondertekenen. Op
deze manier zijn bedrijven aansprakelijk voor een niet-vakkundige uitvoering. Op de website van de BAFA
vinden wij verschillende soorten Fachunternehmererklärungen, per (verduurzamings-) onderwerp.

44

Zie: energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/jag-bor-i-villa/energispartips/
Zie: energimarknadsbyran.se/english/, energimarknadsbyran.se/nyheter/nyhetsarkiv/2020/solceller-som-ar-bast-i-test/ en Zie:
energimarknadsbyran.se/english/, energimarknadsbyran.se/nyheter/nyhetsarkiv/2020/solceller-som-ar-bast-i-test/ en incert.se/
46 Zie: energimyndigheten.se/installator/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/anlita-cert-installator/
47 Zie: deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Foerderprogramme/Foerderfinder/foerderfinder
48 Zie: energie-effizienz-experten.de/fuer-private-bauherren/finden-sie-experten-in-ihrer-naehe
49
Zie: bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/Berater/berater_node
50 Zie: bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeude/Beratene/beratene_node.
45
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In juli 2021 wil de Duitse overheid in het kader van het BEG duurzaamheidsaspecten stimuleren d.m.v. een ‘NHKlasse’. NH staat voor Nachhaltigkeit, dus duurzaamheid. Daar zal een duurzaamheidscertificering
(Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, QNG) mee gepaard gaan. Het ministerie van Binnenlandse zaken zal
straks nadere informatie publiceren, tot nu toe zijn dit de belangrijkste punten/FAQ 51:
Tenslotte willen wij u graag attenderen op de Technische FAQ52 (d.d. 26 mei 2021) die het Duitse ministerie van
Economische zaken heeft gepubliceerd, want hier worden alle aspecten en onderdelen van de verduurzaming
van gebouwen beantwoord

Verenigd Koninkrijk
Zijn er vergelijkbare websites?
Ja. Websites in het VK, waar consumenten advies kunnen inwinnen over verduurzamingsmaatregelen, zijn o.a.:
•
•
•
•
•

Voorlichtingsplatform ondersteund door Brits Ministerie53;
Voorlichtingsplatform Energy Saving Trust (onafhankelijk)54;
Bedrijvenmodule van Simple Energy Advice55;
Consumentenwebsite Which?56 (Organisatie zonder winstoogmerk) biedt een bedrijvenmodule
waarmee installateurs kunnen worden vergeleken;
In Schotland kunnen huiseigenaren ervaringen met verduurzamingsmaatregelen delen via Green
Homes Network57.

Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Voor zover bekend zijn er geen communicatiecampagnes van de Britse overheid waarin consumenten worden
gewezen op bepaalde bedrijven die kunnen helpen met verduurzamen van woningen.
Een aantal jaren geleden heeft de Britse overheid een aantal aanbevelingen uit de Each Home Counts Review
overgenomen waaronder bovengenoemd voorlichtingsplatform. Een van de aanbevelingen was het
beschikbaar stellen van onpartijdige informatie ten behoeve van effectieve communicatie tussen industrie en
consument.
Daarnaast heeft de Britse overheid een design competitie uitgeschreven om o.a. bouwbedrijven, ontwerpers
en energiebedrijven te ondersteunen in ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor duurzame woningen.
Meer informatie via58
Er zijn bedrijven aangewezen voor het uitvoeringsprogramma omtrent warmtepompen nadat ze succesvolle
bids hadden ingediend. Meer informatie via 59
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Niet van toepassing.

51

Zie: nachhaltigesbauen.de/austausch/beg
Zie: bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude
53 Zie: impleenergyadvice.org.uk
54 Zie: energysavingtrust.org.uk/energy-at-home
55 Zie: simpleenergyadvice.org.uk/installer-search
56 Zie: trustedtraders.which.co.uk
57 Zie: energysavingtrust.org.uk/tool/green-homes-network
58
Zie: homeof2030.com
59 Zie: gov.uk/government/publications/electrification-of-heat-demonstration-project-successful-bids
52
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Japan
Zijn er vergelijkbare websites?
Nee. In Japan is er wel een ‘Japan Housing Quality Inspection Center’’ 60 waaronder de volgende
aandachtsgebieden vallen: Home inspection experts; New build housing; Faulty or defective homes; Existing
homes.
Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Ja, door ‘The Association for Environmentally Symbiotic Housing’ en vele andere organisaties:
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Niet door de overheid. Door private bedrijven, zoals bouwondernemingen, worden garanties gegeven voor
huizen en zonnepanelen.

Zuid-Korea
Zijn er vergelijkbare websites?
De nadruk in het overheidsbeleid ligt op nieuwe woningen. Vergelijkbaar met de BENG wordt in Zuid-Korea
gewerkt naar ‘Zero Energy Building’. Voor bestaande woningen ligt het accent op de installatie van
zonnepanelen en op aardwarmte in het buitengebied.
Worden consumenten gewezen op bedrijven?
Er is een subsidie voor zonnepanelen. De Seoul Energy Corporation selecteert een aantal bedrijven dat
zonnepanelen levert. Burgers kunnen uit deze lijst61 bedrijven kiezen om subsidie aan te vragen bij de
gemeente.
Worden keurmerken gebruikt in de selectie van die bedrijven?
Nee. Op productniveau werken drie organisaties (Korean Agency for Technology and Standards, Korean
Standards Association, and Korea Energy Agency) aan het testen en inspecteren van producten onder het KS
Mark (Korea Standard).
Op bedrijfsniveau moeten installateurs van PV-panelen zijn goedgekeurd door Seoul Energy Corporation.

60

Zie: www.jhqc-kensa110.com

61 Zie: 2020solar.kr
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BIJLAGE V. RESULTATEN QUICK-SCAN
ANDERE VERGELIJKINGSPLATFORMS EN
GESPREKKEN PARTICULIERE
WONINGEIGENAREN
Resultaten quick-scan verschillende vergelijkingsplatforms
Met behulp van een aantal vergelijkingswebsites is een overzicht opgesteld van de meest gebruikte
filtercriteria. De bevindingen van deze analyse zijn meegenomen in de opties in hoofdstuk drie.

Energie
Pricewise
Dit is een vergelijkingswebsite met een relatief groot portfolio. Vergelijken kan op het gebied van
energieverzekeringen, internet en televisie en telefoonproviders. Deze analyse is van toepassing op het
onderdeel energie.
Pricewise maakt op basis van de postcode, huisnummer en eventueel het stroom en gasverbruik een selectie
van bedrijven en desbetreffende aanbiedingen. Alle resultaten zijn zichtbaar, ook als het desbetreffend
contract niet afsluiten kan worden via Pricewise. De volgende filtermogelijkheden worden aangeboden:
•
•
•

Type contract, vast/variabel
Looptijd
Duurzaamheid
•
Groene stroom
•
Groene stroom uit Nederland
•
CO2 gecompenseerd gas
•
Postcoderoosregeling

Independer
Dit is een vergelijkingswebsite met een groot portfolio. Vergelijken kan op het gebied van energie
verzekeringen, hypotheken en andere financieringen. Deze analyse is van toepassing op het onderdeel energie.
Independer vraagt de gebruiker vooraf om een aantal keuzes te maken, in plaats van direct een overzicht te
geven waarin de consument vervolgens kan filteren. De volgende aspecten spelen dan een rol:
•
•

•

Duur;
Duurzaamheid:
•
Groene stroom uit NL;
•
Groene stroom maar hoeft niet uit NL;
•
Groen of grijs.
Aanvullend:
•
App voor inzichtelijk maken stroomverbruik;
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•
•

Hulp bij besparen van energie;
Duurzame extra diensten zoals elektrisch rijden of energie delen.

Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van de geschikte aanbiedingen en kan dan filteren op basis van:
•

Prijs kwaliteit ranking;
Prijs;
•
Klantcijfer;
•
Duurzaamheid van het contract;
•
Extra diensten die een leverancier aanbiedt.
Duurzaamheid met behulp van een sterrensysteem;
Het klimaatbewustlabel van het HIER Klimaatbureau.
•

•
•

Zonnepanelen
Voor zonnepanelen geldt een aantal andere filteropties. Zonnepanelen zijn een product, maar moeten op maat
worden geïnstalleerd. Er is dus altijd een offertetraject of een stukje maatwerk nodig. De verschillende
bedrijven lossen dat als volgt op.
Coolblue
Het volgende traject wordt gebruikt voor het aanvragen van zonnepanelen:
•
•
•

Is je dak geschikt?
Afspraak voor advies
Definitieve offerte

Zonnepaneelofferte
Deze leadgeneratie website maakt gebruik van een derde partij voor het koppelen van de locatie data en
dakoppervlakte met een geschikte aanbieder. Vervolgens ontvangt de gebruiker vier offertes naar aanleiding
van de volgende gegevens:
•
•
•

Schatting jaarlijks gebruik
Oriëntatie dak
Plat / schuin dak

Kieskeurig
Kieskeurig gebruikt ook een derde partij. Vervolgens krijgt de gebruiker op basis van postcode en prijs een
offerte ontvangen.

Warmtepompen
Independer
Heeft een blog geschreven over warmtepompen en verwijst daar naar zijn eigen energievergelijker.
Warmtepompvergelijker.nl
De gebruiker ontvangt vooraf een flinke lijst vragen, deze is vergelijkbaar met de aanvullende info die in
verbeterjehuis.nl wordt gevraagd. Vervolgens kan de gebruiker kiezen op:
•

All electric of hybride
•
Gewenste en gas/elektriciteitsbesparing
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Isolatie
Wijisoleren.nl
De website wijisoleren.nl is een initiatief van Milieu Centraal en VENIN. Hier wordt de kwaliteit van bedrijven
inzichtelijk gemaakt. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door aan te geven of een bedrijf de relevante
beoordelingsrichtlijn heeft en welke keurmerken deze dit bedrijf bezit.
Energieloketten
Isolatie wordt vaak via energieloketten aangeboden. De gebruiker kan dan met een postcode de gemiddelde
prijs en een aanbieder direct inzien. De energieloketten lijken zelf een selectiecriterium of een inkoopregeling
te hebben.
Werkspot
Op werkspot kan een particuliere gebruiker een klus volgens een aantal standaardvragen publiceren. Vervolgens
kunnen isolatiebedrijven een passend aanbod doen. Er zijn geen filtermogelijkheden waarmee de gebruiker kan
kiezen welke bedrijven wel en niet een offerte mogen aanleveren.

Gesprekken met particulieren woningeigenaren en experts
Wij hebben de opties in dit rapport telkens bezien vanuit het perspectief van de consument; de particuliere
woningeigenaar. De consument had daarmee een integrale plek in ons onderzoek. Uit onze analyse en
gesprekken haalden we een aantal resultaten die een aparte vermelding verdienen.
Wij hebben een aantal relevante onderzoeken 62 doorgenomen en drie verduurzamingsexperts gesproken die
zelf hun woning aan het verduurzamen zijn/waren en anderen daarbij helpen. Behalve dat zij ons hielpen om
vanuit het perspectief van de consument te kijken, brachten ze ook een drietal punten naar voren die we op
deze plek willen delen:
1. Belangrijkste is dat ze allemaal het belang van de kwaliteit van de aanbieder onderstrepen. Er zit veel kaf
tussen het koren en de slechte ervaringen, zelfs bij professionele inkopers, stapelen zich op en helpen
de verduurzaming niet vooruit. Goede bedrijven zijn daarnaast moeilijk te vinden door o.a. volle
orderportefeuilles, maar waren ook moeilijk te vinden door het ontbreken van een website als
verbeterjehuis.nl in het verleden. De bekendheid van verbeterjehuis.nl zien ze graag wat groter. Vooral
de combinatie van een goed èn lokaal bedrijf viel lastig te maken. Referenties en reviews zullen zeker
helpen, net als goede en neutrale keurmerken. Een indeling in keurmerken in A-B-C, net als bij het
energielabel, vinden ze gewenst.
2. Verduurzamen van de eigen woning duurt lang, eerder 20 dan 2 jaar. Weinig woningeigenaren hebben
zo’n lang tijdslot om hun eigen huis te verduurzamen. Jonge woningeigenaren hebben geen tijd en geld
om te verduurzamen en stellen de reis uit.

62 TNS,

‘Wat willen de afnemers? Rapportage van drie groepssessies in opdracht van KvINL’, november 2015;
GFK, ‘Onderzoek naar de kennis, houding en gedrag van consumenten ten aanzien van keurmerken’ voor ACM, februari 2015;
Squarwise, Bewonersbehoeften en bestaande ontzorgingsinitiatieven Ontzorging van particuliere woningeigenaren, november 2020;
SCP, Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren, april 2021.
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3. Er zijn inmiddels veel organisaties die ook bedrijven selecteren en daar ervaringen mee hebben, o.a.
voor centrale inkoop initiatieven. Zo is er lokaal bijvoorbeeld Het Groene Huis in Zeist en zijn nationaal
o.a. Coöperatie Hoom, WOAB, Reimarkt actief, maar zie ook hierboven bij de quickscan verschillende
vergelijkingsplatforms. Ook bestaan er combinaties tussen lokaal en nationaal, zoals rond Duurzaam
Bouwloket en Woonwijzerwinkel. Het signaal wat we hiermee willen doorgeven is dat de kennis en
ervaringen van deze organisaties met selectie, sorteren en filteren in de context van het verduurzamen
van woningen goed benut kunnen worden door kennisdeling en samenwerking.
Hieronder staat een afbeelding van een klantreis, met voor ons de positieve noot dat er nadrukkelijk een
feedbacklus aan het eind zit ingebakken. Deze lus missen wij nog bij veel keurmerken en zouden we graag
terugzien op platform en in het referentiekader.

Figuur 7. Bron: Coöperatie Hoom, 2021, Klantreis
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Bijlage VI. Een overzicht van de geïnventariseerde keurmerken
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Afbouwkeur-keurmerk
BCRG gecontroleerde verklaringen
BouwGarant
BREEAM-NL In-Use Woningen
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
BRL 1332 en URL 27-101 Spraysysteem van PUR-schuim begane grondvloeren
BRL 1513 Dakdekken hellende daken Procescertificaat
BRL 2110 en URL 28-101, -102, -103 en 104 Spouwmuurisolatie
BRL K11005 - Milieuprestatie Gebouwen
BRL, attest of certificaat voor buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking
CO2-Prestatieladder
Concrete Sustainability Council (CSC)
De energieprestatie monitoring norm
DE-erkenning (organisatie) en DE-certificiering (persoon)
DGBC Woonmerk
DUBOkeur®
Erkend Financieel Adviseur
Erkende installateur van bioketels
Erkenningsregeling Voor Installateurs Sfeerverwarming (EVIS)
FSC
GBO Vakcertificaat
GroenGedaan!
HOUT100%
InstallQ
Insula Certificatie
Keurhout
KOMO keurmerk in diverse varianten
Lid van Techniek Nederland
NL Tuinlabel
NOM keur
PassiefBouwenKeur
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification
Solar Keymark
STIP
VENIN (branchevereniging met kwaliteitseisen als lidmaatschapsverplichting)
Ventilatiekeur
VKG Keurmerk
VMRG Keurmerk
Wij isoleren (Is eigenlijk een bundeling van keurmerken)
Zonnekeur - Installateur
NVKL erkenning
STEK
Stichting Gevelgarantie (is eigenlijk geen keurmerk maar een waarborgfonds)

Type verduurzamingsmaatregel

Van links naar rechts worden de volgende kenmerken weergegeven. Het type verduurzamingsmaatregel en het type keurmerkhouder per keurmerk. Het is niet zeker of elk type keurmerkhouder ook voor elke verduurzamingsmaatregel toepassing is. Wordt de keurmerkgever geaccrediteerd?
Dit kan ook door een andere instantie dan de RvA zijn uitgevoerd (zie factsheets). Heeft het keurmerk een klachten en/of geschillenregeling? Wat is het ambitieniveau van het keurmerk, met 1 het minst ambitieus en 5 het meest ambitieus. Deze tabel is een vereenvoudigde weergave van de
inventarisatie, kijk voor uitgebreide informatie per keurmerk naar de bijgeleverde factsheets.
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