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Betreft: Verzoekschrift 221/2011, ingediend door Albert Dettmer (Duitse nationaliteit), over de 
omzetting van Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen in 
Duitsland

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is het niet eens met de wijze waarop de Duitse wetgeving inzake 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen wordt toegepast. De betreffende Duitse DIN-norm 
gaat voor het vaststellen van de bruikbare oppervlakte uit van een berekeningsfactor die tot 
gevolg kan hebben dat deze oppervlakte de werkelijke oppervlakte overschrijdt. Volgens 
indiener is dit ondoorzichtig en in strijd met Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener is het niet eens met de wijze waarop de Duitse wetgeving inzake 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen wordt toegepast. Indiener wijst met name op de 
uitvoering van de methode om de energieprestatie van gebouwen te berekenen en de afgifte van 
een energieprestatiecertificaat in overeenstemming met de artikelen 3 en 7 van Richtlijn 
2002/91/EG.

Indiener vermeldt dat de Duitse wetgeving die Richtlijn 2002/91/EG ten uitvoer legt 
("Energieeinsparverordnung") voor het berekenen van de nuttige vloeroppervlakte uitgaat van 
een berekeningsfactor die niet in overeenstemming lijkt te zijn met de norm voor de berekening 
van de nuttige vloeroppervlakte volgens het Duitse normalisatie-instituut (DIN). Vermeld wordt 
dat de berekening aan de hand van deze factor onbegrijpelijk is en ertoe kan leiden dat de 
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berekende vloeroppervlakte verschilt van de eigenlijke vloeroppervlakte. Volgens indiener is dit 
een schending van het transparantiebeginsel in het burgerlijk wetboek (nationale wetgeving) en 
in strijd met Richtlijn 93/13/EEG1 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten.

Het doel van Richtlijn 2002/91/EG zoals omschreven in artikel 1, is het stimuleren van 
"verbeterde energieprestatie van gebouwen in de Gemeenschap", waarbij de richtlijn voorziet in 
eisen met betrekking tot een "algemeen kader voor een methode voor de berekening van de 
geïntegreerde energieprestatie van gebouwen" en de "energiecertificering van gebouwen". 

De eisen met betrekking tot het "algemeen kader voor een methode voor de berekening van de 
geïntegreerde energieprestatie van gebouwen" worden nader omschreven in artikel 3 en de 
bijlage. De "energiecertificering van gebouwen" wordt nader omschreven in artikel 7 van 
Richtlijn 2002/91/EG.

Op grond van artikel 3 zijn de lidstaten verplicht om op nationaal of regionaal niveau voor de 
berekening van de energieprestatie van gebouwen een methodiek toe te passen op basis van het 
algemene kader in de bijlage. In artikel 3 wordt tevens bepaald dat de energieprestatie van een 
gebouw op transparante wijze moet worden uitgedrukt. De kadernormen die in de bijlage worden 
vermeld zijn minimumvereisten en zijn bindend voor de lidstaten.

Artikel 7 stelt: "Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen bevat referentiewaarden, zoals 
geldende wettelijke normen en benchmarks, waarmee de consumenten de energieprestatie van 
gebouwen kunnen vergelijken en beoordelen". 

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2002/91/EG moet de berekeningsmethode krachtens artikel 
3 op nationaal of regionaal niveau worden vastgesteld. Duitsland heeft dit artikel op nationaal 
niveau ten uitvoer gelegd door de "Energieeinsparverordnung" (EnEV). Aangezien lidstaten op 
basis van het algemeen kader van de bijlage van Richtlijn 2002/91/EG hun eigen methode 
toepassen, verschilt de berekeningsmethode per lidstaat. De bijlage van Richtlijn 2002/91/EG 
geeft ook uitsluitend een algemeen kader voor de berekening van de energieprestatie van 
gebouwen, zonder specifieke voorschriften vast te stellen over of en hoe de lidstaten bijv. de 
vloeroppervlakte in aanmerking moeten nemen. In dat verband is de Commissie van mening dat 
Duitsland artikel 3 van Richtlijn 2002/91/EG op correcte wijze heeft omgezet.

Duitsland heeft in de berekening van energieprestatie krachtens de "Energieeinsparverordnung" 
(EnEV) een berekeningsfactor ingevoerd die ertoe kan leiden dat de berekende vloeroppervlakte 
verschilt van de eigenlijke vloeroppervlakte. In artikel 7, lid 2 van Richtlijn 2002/91/EG staat dat 
de certificaten louter informatief zijn. Aangezien het energieprestatiecertificaat en de berekening 
ervan uitsluitend informatief dient te zijn, is de Commissie van mening dat de lidstaten (in dit 
geval Duitsland) een berekeningsfactor mogen gebruiken voor de berekening van de 
energieprestatie (bv. met het oog op de vereenvoudiging of de vermindering van de 
administratieve lasten).

Bij Richtlijn 2002/91/EG werd het energieprestatiecertificaat ingevoerd om het mogelijk te 
maken voor consumenten om de energieprestatie van een gebouw te vergelijken en beoordelen.
Het doel van de Richtlijn was duidelijk om energieprestatiecertificaten te gebruiken als een 
"instrument" om de energieprestatie van het gebouw zichtbaar en vergelijkbaar te maken met 
                                               
1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, PB L 95/29 van 21.4.1993.
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andere, gelijksoortige gebouwen. Dit doel werd nagestreefd en verder versterkt in de herschikte 
richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten hebben de bepalingen van de artikelen 3 en 7 verschillend ten 
uitvoer gelegd en energieprestatiecertificaten ingevoerd op basis van "behoefte" (de berekende 
energiebehoefte, "Bedarfsausweis") of "verbruik" (het gemeten energieverbruik, 
"Verbrauchsausweis"). In Duitsland kon tot 2008 voor alle bestaande gebouwen vrij worden 
gekozen tussen deze twee verschillende methoden. (Voor nieuwe gebouwen werd uitsluitend een 
certificaat op basis van energiebehoefte ingevoerd.) Het certificaat op basis van energieverbruik 
geldt nu uitsluitend voor grote woongebouwen (minimaal 5 woningen), voor kleinere 
woongebouwen die ten minste voldoen aan de eerste Duitse verordening voor warmte-isolatie, 
en voor alle niet voor bewoning bestemde gebouwen. Om de energieprestatie van een gebouw 
met een ander, gelijksoortig gebouw te kunnen vergelijken, is het passender de energieprestatie 
te berekenen op basis van behoefte ("Bedarfsausweis"), aangezien de invloed van de gebruiker 
hierdoor buiten de berekening blijft. Volgens Richtlijn 2002/91/EG is het desondanks mogelijk 
energieprestatiecertificaten in te voeren op basis van "behoefte" en/of "verbruik". De Commissie 
is derhalve van mening dat Duitsland door te kiezen voor beide methoden de bepalingen van de 
Richtlijn niet schendt.

Op grond van artikel 10 van Richtlijn 2002/91/EG zijn de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat 
de certificering van gebouwen op onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd door gekwalificeerde 
en/of erkende deskundigen. De richtlijn voorziet erin dat uitsluitend deskundigen op het gebied 
van gebouwen of technische bouwsystemen bekwaam zijn om een certificaat af te geven. Het is 
derhalve mogelijk dat sommige bijzonderheden bij de berekening van de energie-efficiëntie van 
gebouwen uitsluitend begrijpelijk zijn voor deze deskundigen. De Commissie is derhalve van 
mening dat Duitsland het transparantiebeginsel niet heeft geschonden en niet in strijd heeft 
gehandeld met Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten. De lidstaten hebben desondanks de plicht ervoor te zorgen dat het 
energieprestatiecertificaat het consumenten mogelijk maakt de energieprestatie van gebouwen te 
vergelijken en beoordelen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat Duitsland niet verzuimd heeft Richtlijn 2002/91/EG om te 
zetten met betrekking tot het vaststellen van een methode voor de berekening van 
energieprestatie van gebouwen uit hoofde van artikel 3. Aangezien het doel van de certificaten 
beperkt is tot het verstrekken van informatie en aangezien een berekening op basis van 
energiebehoefte vanwege de algemene bedoeling ervan eveneens tot verschillen tussen de 
virtuele berekening en de eigenlijke cijfers leidt, zijn de diensten van de Commissie van mening 
dat het gebruik van een berekeningsfactor voor de berekening van de energieprestatie 
aanvaardbaar is. De invoering van twee verschillende energieprestatiecertificaten op basis van 
energiebehoefte en energieverbruik en het feit dat sommige bijzonderheden van de berekening 
van de energie-efficiëntie van gebouwen alleen door deskundigen op het gebied van gebouwen 
konden worden begrepen, is ook niet in strijd met de bepalingen van Richtlijn 2002/91/EG.

De Commissie is derhalve van mening dat Duitsland het transparantiebeginsel niet heeft 
geschonden en niet in strijd met Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten heeft gehandeld.


