Nearly Zero-Energy Buildings Strategy 2020
Putting a Spotlight on the Soar of Low-Energy Buildings in Europe

DE GEVOLGEN VAN ENERGIEPRESTATIE CERTIFICATEN OP DE WAARDE
VAN ONTROEREND GOED EN ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN
De sterke stijging in energie-efficiënte gebouwen heeft de mogelijkheid om de energie- en klimaatuitdagingen van
de 21ste eeuw aan te pakken. Het minimaliseren van het energiegebruik van de huidige gebouwen is een belangrijk
beleidsdoel van de Europese Unie. Het succes van deze beleidsstukken kunnen gemeten worden door de winst te
evalueren die gemaakt wordt door marktdeelnemers door middel van rechtstreekse uitvoering van
energiebesparende maatregelen. Daarom zou een regelmatige evaluatie van prijsoverschotten als gevolg hiervan
moeten worden opgenomen als fundamenteel onderdeel van de EU-beleidsevaluaties.
Het ZEBREA2020 project heeft getoetst of de energy-efficiëntie wordt gekapitaliseerd op de huizenmarkt van
geselecteerde landen. Dit zou een prijsoverschot als gevolg van energy efficiëntie niveaus met zich meebrengen in
geval van verkoop of verhuur transacties. De energie-efficiëntie classificatie die door de Energieprestatie
Certificaten (EPC’s) gegeven worden, worden gebruikt als een bewijs voor de energie-efficiëntie van een woning.
EPC’s zijn dus goede indicatoren van de bereidheid om te betalen voor energy-efficiëntie.
Ondanks aanhoudende datalimitaties schetst dit rapport een methode om de prijsoverschotten als gevolg van
energie-efficiëntie te evalueren — een analyse die is uitgevoerd op 12 landen (AT, CZ, DK, FR, DE, LU, NL, NO, SK,
ES, SE, UK). Dit legt de basis voor toekomstige evaluaties die periodiek uitgevoerd kunnen worden om de
veranderingen in de niveaus van kapitalisatie op energie-efficiëntie weer te geven en, impliciet, het succes van het
beleid in het veld. De studie heeft het bestaan aangetoond van een prijsoverschot door energie-efficiëntie in alle
behalve één van de geanalyseerde landen. Bovendien, in gevallen waar voldoende gegevens over de huursector
beschikbaar was, werd een verhoogd overschot van de verkoopsector merkbaar. Echter, de nauwkeurigheid van
de overschotwaarden wordt beperkt door de incomplete dataset die variabele vooroordelen veroorzaken.
Bovendien zijn problemen geïdentificeerd in de huidige EPC-regelgeving zoals het feit dat de regeling niet volledig
de informatie kan weergeven of geen verklaring kan geven voor de split incentive dilemma.

Bijna Energie Neutraal Bouwen Strategie 2020
Stijgende lijn in Energiezuinige Gebouwen in de Schijnwerpers

Ter aanvulling op het marktonderzoek is er een enquête uitgevoerd onder makelaars in 8 landen (AT, FR, DE, IT,
NO, PL, RO, ES). Het onderzoek was gericht op het verzamelen van meningen van professionals over wat de
belangrijkste factoren zijn die huishoudens overwegen bij het kiezen van onroerend goed om te kopen of te huren
— in het kort, of EPC’s invloed hebben op de waarde van ontroerend goed. Bij sommige vragen kwam ook kwesties
gerelateerd aan het breder gebruik van EPC’s in het dagelijks gebruik aan bod. Terwijl er zeker een dominant
negatief perspectief van EPC’s zijn over de gehele linie, waren er een aantal antwoorden die positieve meningen
weergaven dus de resultaten varieerden tussen de geselecteerde landen.
Op basis van de resultaten van het onderzoek is er een reeks aanbevelingen ontwikkeld met als doel het verhogen
van de impact van de EPC’s op de waarde van ontroerend goed en het overwinnen van obstakels in het bredere
gebruik van EPS’s over de gehele EU.
Bijvoorbeeld, in sommige langen zijn EPC’s nog niet verplicht in alle stadia van het gebruik van ontroerend goed
(bijv. design, primaire markt uitgave, secundaire markt transacties, en renovaties). In die landen waar EPC’s al
verplicht waren kunnen deze wellicht beter voldaan kunnen worden als EPC’s ook gevraagd worden door
advocaten/notarissen als bewijs van vastgoedtransacties. Bureaucratische obstakels bij het afgeven van EPC’s
moeten worden verlaagd, terwijl op hetzelfde moment de evaluatie ervan in betrekking tot betrouwbaarheid moet
worden verbeterd. Daarbovenop, zouden verbeterde trainingen en kwalificaties van de certificeerders evenals een
goede kwaliteitscontrole de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de EPC’s vergroten. Deze suggesties voor
verbeteringen van de EPC-regeling kan vrijwillige worden vastgesteld via nationale modellen of door middel van de
verwachtte hervorming van de EPBD vanuit de Europese Unie in 2017/2018.
Voor het hele rapport ga naar: zebra2020.eu.
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