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Definitief Energielabel aanvragen/wijzigen 
 
  
Voordat je begint 

➢ Zorg dat je een DIGID hebt 
➢ Zorg dat je van de lijst hieronder B de rekeningen of foto digitaal beschikbaar hebt. 
1. Dubbelglas beneden 
2. Dubbelglas boven 
3. Gevelisolatie 
4. Dakisolatie 
5. Centrale verwarming 
6. Vloerisolatie 
7. Zonnepanelen oppervlakte. (1,5 m per zonnepaneel. Formule: aantal zonnepanelen x 1,5m) 
8. Mechanische afzuiging? 
9. Uitzonderlijke maatregelen ( 3-voudig glas, 12 cm gevelisolatie (3.0) 

 
Energielabel verplicht 

- Vanaf 2015 voorlopig energielabel op basis van kadastergegevens 
- Verkoop/nieuwe verhuur: energielabel definitief maken (boete € 170 persoon/€ 340,- 

rechtspersoon) 
- Definitief energielabel is 10 jaar geldig. 

 
Eerste checks 

1. Controleer of de woning is geregistreerd (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) 
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-
viewer/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0 
 

2. Heeft dit huis een energielabel? (openbaar) 
- Voorlopig of definitief (openbaar) 
- Soort ( A t/m G) (openbaar) 

Link: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ 
 
Kenmerken waarop energielabel is gebaseerd zijn niet openbaar 
 
Aanvragen energielabel 
https://www.energielabelvoorwoningen.nl/?cookieCheck=true 
Zie echter punt C. voor een snellere optie! 
 
Instructie voor de aanvrage 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/Checklist%20energielabel%20voor%20woningeigenaren
.pdf 
 
 
Algemene informatie: https://www.energielabel.nl/woningen 
 
Als je nu je energielabel definitief wilt maken, moet je dit voor 31 december ’20 doen. 
Het definitieve energielabel is 10 jaar geldig. 
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Volgende stappen: 
 

A. Zorg voor een DIGID 
 

B. Zorg dat je rekeningen hebt of andere bewijzen hebt in PDF: 
1. Dubbelglas beneden 
2. Dubbelglas boven 
3. Gevelisolatie 
4. Dakisolatie 
5. Centrale verwarming 
6. Vloerisolatie 
7. Zonnepanelen oppervlakte. (1,5 m per zonnepaneel. Formule: aantal zonnepanelen x 1,5m) 
8. Mechanische afzuiging? 
9. Uitzonderlijke maatregelen ( 3-voudig glas, 12 cm gevelisolatie (3.0) 

 
C. Via volgende link kom je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-

woningen-en-gebouwen/ de site voor de invulling en uploaden van bewijzen. 
Kies hier Zie ook Energielabel voor woningen: Link Vraag hier een energielabel aan 
Sneller: https://www.energielabel.nl/woningen/ kies dan 
https://www.energielabelvoorwoningen.nl/  

D. Als alles is ingevuld, kun je je gegevens controleren 
E. Je moet een deskundige kiezen die je gegevens beoordeelt (wordt automatisch aangegeven) 

Kies de goedkoopste. 
F. Je krijgt binnen 24 de toekenning en je energielabel toegestuurd. 

 
Informatie energielabel na 1 januari 2021: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-
bouw/energielabel-woningen/nieuw-energielabel-woningen-vanaf-1-januari-2021 
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