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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Aanleiding en aanpak 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een digitaal platform wordt ontwikkeld waarop vraag en aanbod voor 

de verduurzaming van woningen beter bij elkaar komen. Inmiddels is het platform verbeterjehuis.nl ontwikkeld 

waarop advies over verduurzamingsmaatregelen wordt gegeven. Als volgende stap wil het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het platform verbeterjehuis.nl uitbreiden met een koppeling 

naar de markt. Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen dan met behulp van dit platform 

marktpartijen kiezen. Om de kwaliteit van het aanbod voor consumenten inzichtelijk te maken zouden 

keurmerken kunnen worden gebruikt. Momenteel is echter onduidelijk welke keurmerken er zijn en wat de 

kenmerken inhouden. Op verzoek van het ministerie van BZK zijn in dit rapport de keurmerken voor de 

verduurzaming van woningen geïnventariseerd.  

De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke keurmerken zijn er en wat houden de keurmerken in? 

We hebben keurmerken geïnventariseerd door te starten met een quick-scan naar mogelijke keurmerken. 

Vervolgens hebben we keurmerken geselecteerd die voldoen aan een aantal voorwaarden: 

• Betrekking op verduurzamen van particuliere woningen (niet op utiliteitsbouw); 

• Gericht zijn op de woningeigenaar (niet business-to-business, bijvoorbeeld gericht op 

vastgoedeigenaren); 

• Onafhankelijk zijn van één producent of merk (niet een “BMW-erkende dealer”). 

Deze keurmerken hebben een uitvraag ontvangen. De reacties hebben wij verwerkt in een factsheet per 

keurmerk. Die factsheets zijn ter validatie teruggelegd bij de keurmerken. In bijlage I is een overzicht van de 

geïnventariseerde keurmerken opgenomen. Los van dit rapport hebben we een database met de data en een 

factsheet per keurmerk waarin staat wat het keurmerk inhoudt opgeleverd. 

Conclusies 
De inventarisatie heeft een overzicht van 40 keurmerken opgeleverd met in totaal ruim 54.000 

keurmerkhouders. De meeste keurmerken richten zich op isolerende maatregelen en worden verstrekt aan 

een organisatie. De meeste keurmerken stellen eisen aan de toegepaste techniek en de wijze van installatie 

of bouw. 

We hebben 40 keurmerken gevonden en getoetst bij de keurmerkmakers en keurmerkgevers. Daarnaast 

hebben we nog een groep van 64 potentiële keurmerken geïdentificeerd en benaderd. Dit zijn bijvoorbeeld 

brancheverenigingen en registers die aangaven geen keurmerk te zijn of niet binnen de scope te vallen.  

De meeste geïnventariseerde keurmerken richten zich op isolerende maatregelen (van 14 keurmerken voor 

gevelisolatie tot 10 keurmerken voor vloerisolatie). Daarna komen respectievelijk de bioketel (8 keer), 

ventilatie, de zonneboiler en zonnepanelen (allen 7 keer) het meest voor. Een keurmerk kan ook betrekking 

hebben op meerdere maatregelen. 

In de meeste gevallen is een organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf) de houder van het keurmerk (33 keer), 14 

keurmerken richten zich op een product en 9 op een proces of een systeem. Een keurmerk kan ook meerdere 

type houders hebben (bijvoorbeeld zowel bedoeld voor een organisatie als een proces). De meeste 

keurmerken stellen eisen aan de toegepaste techniek (25 keer), de wijze van installatie of bouw (21 keer), de 

klachtenafhandeling (15 keer), de bedrijfsvoering en/of garanties op het resultaat (beide 12 keer).  

Er zijn grote verschillen in de omvang van keurmerken, in termen van het aantal keurmerkhouders. Er zijn 11 

keurmerken met meer dan duizend keurmerkhouders en 3 keurmerken met tussen de 1 en 10 

keurmerkhouders. De hoeveelheid keurmerkhouders geeft een indicatie van het bereik van een keurmerk. 
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Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat het aantal houders ook afhankelijk is van de 

betreffende markt (of het gaat om een productkeurmerk of een organisatiekeurmerk bijvoorbeeld). 

De meerderheid van de geïnventariseerde keurmerken is op een professionele manier opgezet.  

Dat wil zeggen dat voldaan dient te worden aan geformuleerde eisen voordat iemand volgens een 

erkenningsregeling wordt toegelaten (alle keurmerken), dat de keurmerkhouders worden gecontroleerd 

door gecertificeerde instellingen (60%), dat de keurmerken een klachtenregeling hebben (85%) en dat 

keurmerken sanctiebeleid hebben waarbinnen ze de afgelopen jaren ook daadwerkelijk sancties oplegden. 

We hebben de keurmerken niet beoordeeld. Daardoor kunnen we ook geen inhoudelijke conclusies trekken 

over de keurmerken. Wel zien we dat het grootste deel van de keurmerken verschillende waarborgen kent en 

daadwerkelijk van meerwaarde kan zijn voor de woningeigenaar.  

Het landschap van keurmerken voor het verduurzamen van particuliere woningen is diffuus. Een 

gemeenschappelijke taal ontbreekt, de scope en opzet zijn ongelijksoortig en wie precies welke rol speelt 

verschilt. 

Actoren hanteren dezelfde termen voor verschillende keurmerken en verschillende termen voor dezelfde soort 

keurmerken. We hebben getracht duidelijkheid te verschaffen door definities te introduceren (zie bijlage II). 

Een wezenlijk onderscheid hebben we gemaakt tussen de keurmerkmaker (de partij die het keurmerk heeft 

ontwikkeld), de keurmerkgever (de partij die het keurmerk verstrekt) en de keurmerkhouder (de organisatie, 

het product, het proces of het systeem dat een keurmerk heeft ontvangen).  

Naast keurmerken zijn we verschillende andere middelen van kwaliteitsborging tegengekomen. Deze 

middelen zouden, alle op hun manier en in combinatie met de keurmerken, van waarde kunnen zijn om de 

betrouwbaarheid van bijvoorbeeld leveranciers, producten en/of installateurs aan te tonen.  

Een keurmerk is in onze definitie “een vrijwillig merkteken dat belooft dat een product, dienst, bedrijf, proces 

of keten aan bepaalde, bovenwettelijke, kwaliteitseisen voldoet.” Alternatieve middelen van kwaliteitsborging 

hebben we ook gevonden. Dit betreffen onder meer gedragscodes, benchmarks, beroepscodes en handvesten. 

Deze middelen van kwaliteitsborging vallen niet onder de definitie. Toch bieden ook deze middelen een 

mogelijkheid om de kwaliteit te borgen, zowel afzonderlijk als in combinatie met keurmerken.  

Aanbevelingen 
We hebben de keurmerken gezocht, gevonden en geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie geven we 

een aantal aanbevelingen/vervolgstappen mee.  

1. Borg de kwaliteit van keurmerken met een onafhankelijk fundament 

Consumenten gaan er volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanuit dat beeldmerken (keurmerken) 

door onafhankelijke instanties worden afgegeven en gecontroleerd, en dus betrouwbaar zijn. Bij sommige 

beeldmerken wordt die onafhankelijkheid geborgd doordat de instantie die het beeldmerk afgeeft daarvoor 

geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. Maar dat is lang niet altijd het geval. De ACM pleit voor een 

generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van beeldmerken, opgesteld door marktpartijen en 

brancheorganisaties. Wij sluiten ons bij deze aanbeveling aan. Een generiek referentiekader kan het fundament 

leggen voordat een nieuw keurmerk wordt gebouwd waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid wordt 

verbeterd.  

Wij geven marktpartijen en de overheid drie specifieke punten mee die wat ons betreft een plek zouden 

kunnen krijgen in een generiek referentiekader:  

• Ontwikkel een gezamenlijke taal. Om keurmerken op een vergelijkbare wijze te kunnen gebruiken op 

een platform is het van belang om toe te werken naar een gezamenlijke taal. Want met alleen een 

nieuwe lijst met termen zijn we er niet. Een gezamenlijke taal ontstaat pas in een gesprek over de 

keurmerken en over de termen.  

• Schep meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van actoren. Onze schets van het 

keurmerkenveld in hoofdstuk 2 is daartoe een aanzet.  

• Werk in gezamenlijkheid aan het verhogen van de kwaliteit(seisen) en onafhankelijkheid van de 

keurmerken. Er zijn goede voorbeelden die gevolgd kunnen worden en er zijn horizontale 
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verbeterslagen denkbaar, zoals een gezamenlijke geschillencommissie, klachtenafhandeling, 

garantieverlening et cetera.  

2. Door verschillende kenmerken van de geïnventariseerde keurmerken te combineren kan mogelijk een 

beeld worden gevormd over professionaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.  

Het is niet onze opdracht geweest om de keurmerken te beoordelen. Wel hebben we de inventarisatie zo 

ingericht dat een combinatie van verschillende feitelijke vragen het mogelijk maakt een indruk te krijgen van de 

kwaliteit van een keurmerk. Dat wil zeggen dat een beeld ontstaat over de professionaliteit, de 

onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van een keurmerk. Volgens ons zouden de volgende indicatoren 

hierbij een rol kunnen spelen: 

• Of het keurmerk wordt uitgegeven door een certificerende instelling; 

• Welke aspecten van de keurmerkhouder worden gecontroleerd; 

• Of er een klachtenregeling en/of geschillencommissie aanwezig is; 

• Of er beleid is om sancties uit te geven en of er in de afgelopen periode dan daadwerkelijk sancties zijn 

uitgegeven.  

Zoals gezegd vormen deze aspecten een indicatie voor de kwaliteit maar vormen ze geen garantie op kwaliteit 

of dat het keurmerk hieraan voldoet. Dat hangt tevens af van het doel van de beoordeling (denk aan onder 

andere consumentenvertrouwen, marktonderscheidend vermogen of technische kunde).  

3. Aanvullende eis voor een kwalitatief hoogwaardig keurmerk kan de beschikbaarheid van een evaluatie 

zijn. 

Tot nu toe worden keurmerken – voor zover wij konden achterhalen – niet geëvalueerd op doelbereik. Over 

het algemeen maken evaluaties keurmerken sterker omdat er geleerd wordt van de bevindingen. Een partij die 

keurmerken gaat gebruiken (zoals voor vermelding in een bedrijvenmodule) zou als extra kenmerk kunnen 

toevoegen of er een evaluatie is gehouden. 

4. Keurmerken zijn niet statisch en het overzicht ervan zal daarom periodiek moeten worden herijkt.  

De markt van maatregelen om woningen te verduurzamen is voortdurend in beweging. Dit leidt er tevens toe 

dat er ook voortdurend keurmerken bijkomen en weer afgaan. We bevelen daarom aan het overzicht van 

keurmerken niet als een statisch gegeven te zien maar periodiek te herijken. Bijvoorbeeld op basis van een 

inventariserende ronde tafel met consumentenorganisaties, brancheorganisaties, keurmerkgevers en 

schemabeheerders. 

  



Keurmerken voor het verduurzamen van woningen 

 

Pagina 4 van 41 
 

INHOUD 
Managementsamenvatting ..................................................................................................................................... 1 

1. Inleiding ............................................................................................................................................................... 5 

1.1. Onderzoeksvragen ....................................................................................................................................... 5 

1.2. Scope ............................................................................................................................................................ 5 

1.3. Aanpak ......................................................................................................................................................... 6 

1.4. Leeswijzer ..................................................................................................................................................... 7 

2. Onderzoeksveld ................................................................................................................................................... 8 

2.1. Actoren ......................................................................................................................................................... 8 

2.2. Verduurzamingsmaatregelen ..................................................................................................................... 11 

3. Resultaten inventarisatie .................................................................................................................................. 14 

3.1. Focus van keurmerken ............................................................................................................................... 14 

3.2. Toegankelijkheid keurmerk ........................................................................................................................ 15 

3.3. Gestelde eisen aan keurmerkhouder ......................................................................................................... 18 

3.4. Controle en handhaving ............................................................................................................................. 20 

3.5. Beoogd effect ............................................................................................................................................. 24 

3.6. Ambitie ....................................................................................................................................................... 26 

4. Andere middelen van kwaliteitsborging ........................................................................................................... 28 

5. Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................................ 32 

5.1. Conclusies ................................................................................................................................................... 32 

5.2. Aanbevelingen/vervolgstappen ................................................................................................................. 33 

5.3. Reflectie ..................................................................................................................................................... 34 

Bijlage I. Een overzicht van de geïnventariseerde keurmerken ............................................................................ 35 

Bijlage II. Lijst met termen .................................................................................................................................... 36 



Keurmerken voor het verduurzamen van woningen 

 

Pagina 5 van 41 
 

1. INLEIDING  
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 dan 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 de keurmerken. Daarom heeft de directie 

Bouwen en Energie aan Topstukken en Bureau7TIEN gevraagd om een inventarisatie te maken van bestaande 

keurmerken van aanbieders van verduurzamingsmaatregelen voor woningen.  

1.1. Onderzoeksvragen 

Om de keurmerken te kunnen gebruiken in de communicatie van bijvoorbeeld het platform verbeterjehuis.nl is 

het tevens van belang te weten wat de inhoud en het effect van keurmerken is. De vraag is daarom niet alleen 

om de keurmerken te inventariseren maar ook om overzicht te geven wat elk keurmerk inhoudt. Daarnaast is 

het interessant om te weten of er naast keurmerken nog andere middelen van kwaliteitsborging zijn. Dit 

resulteert in de volgende hoofdvraag:  

Welke keurmerken zijn er en wat houden de keurmerken in? 

Met de volgende deelvragen: 

• Welke keurmerken bestaan er? 

• Waar moeten partijen aan voldoen om het keurmerk te krijgen?  

• Wat moeten partijen doen om het keurmerk te krijgen?  

• Waar moeten partijen aan voldoen om een keurmerk te houden? 

• Wat moeten partijen doen om een keurmerk te houden?  

• Hoeveel partijen hebben het keurmerk?  

• Wat zijn overige bestaande regelingen voor kwaliteitsborging? 

1.2. 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 consument te ontzorgen. In het platform komt een koppeling naar de markt, met onder andere een 

bedrijvenmodule. Daarom legt deze inventarisatie de nadruk op keurmerken voor organisaties en bedrijven. De 

focus op organisatiekeurmerken heeft als voordeel dat de voor de consument 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. 

Een kozijn kan kwalitatief goed zijn, de installatie moet ook deugen. Een organisatiekeurmerk kan de 

keurmerken voor het product en het proces combineren. Dit betekent overigens niet dat de andere type 

keurmerken uitsluitend het product, proces of de persoon als onderwerp van keuring heeft. Sommige 

keurmerken zijn actief op meerdere vlakken en vallen zodoende deels binnen de scope. Deze keurmerken zijn 

daarom wel meegenomen in de inventarisatie, al lag de focus er niet op. 

De volgende keurmerken zijn meegenomen in de inventarisatie: 
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• Die gericht zijn op verduurzaming van een woning. Hierbij lag onze focus op het verminderen van het 

energiegebruik en op duurzame energie, zoals de opwek, opslag en conversie. Ook ‘hybride’ apparaten 

en keurmerken die betrekking hebben op de aansluiting tussen een duurzame techniek en een 

apparaat dat gebruik maakt van fossiele energie zijn meegenomen. Keurmerken gericht op fossiele 

energie of op apparaten die fossiele energie gebruiken zijn niet meegenomen.  

• Die gericht zijn op duurzaamheid van materialen, bijvoorbeeld de herkomst van het materiaal (bij 

hout) of de circulariteit (hout, aluminium) van kozijnen. 

• Nederlandse keurmerken. Buitenlandse keurmerken waar geen Nederlandse afdeling als 

keurmerkgever voor optreedt hebben we niet meegenomen in onze inventarisatie, om de praktische 

redenen dat onze vragenlijst in het Nederlands is gesteld en omdat het mogelijke aantal keurmerken 

te groot zou worden. Regionale keurmerken zijn niet aangetroffen.  

• Die betrekking hebben op particuliere woningen. Keurmerken die uitsluitend gericht zijn op 

nieuwbouw en utiliteitsbouw zijn niet meegenomen, zoals bijvoorbeeld WELL-Certificereing gericht op 

het welzijn van gebouwgebruikers. Ook keurmerken die enkel gebruikt worden in een business-to-

business omgeving hebben we niet meegenomen, zoals bijvoorbeeld het Qex-keurmerk voor 

stofafzuiginstallaties (bij bioketels o.a.) of de GPR – Duurzaamheidsbeoordeling Vastgoed (voor 

vastgoedeigenaren).  

• Die in beginsel open staan voor alle organisaties en op een controleerbare, onafhankelijke wijze 

worden gegeven. Buiten de scope vallen keurmerken die door één producent worden gegeven aan de 

eigen installateurs van haar producten. Denk hierbij aan een ‘erkende BMW-dealer’.  

• Die vrijwillig zijn. Keurmerken die overgenomen zijn in wetten, zijn daarmee wettelijk verplichtend 

geworden en niet langer vrijwillig en niet langer ‘bovenwettelijk’.  

• Die in werking waren op 1 februari 2021.Enkele keurmerken bleken nog in ontwikkeling, maar die 

konden wij niet betrekken in de inventarisatie, omdat ze nog niet naar buiten zijn getreden of dat het 

niet zeker is of en wanneer deze hun marktintrede doen. 

• Beoordelingsrichtlijnen (BRL) worden in deze inventarisatie gezien als een keurmerk. Een BRL is een 

document waarin de kwaliteitseisen en de processen zijn vastgelegd, op basis waarvan een 

keurmerkgever (in dit geval een certificerende instelling) een certificaat afgeeft. 

1.3. Aanpak 

Met behulp van zoekmachines is een zo breed mogelijke lijst gemaakt van keurmerken die in aanmerking 

zouden kunnen komen voor de inventarisatie. Daarbij hebben we ook gezocht op de mogelijke 

verduurzamingsopties. Op basis van deze brede quick-scan vonden we ongeveer 200 mogelijke keurmerken. 

Hierna volgde een selectie langs de scope, en geven we een paar voorbeelden van de ruim honderd ‘afvallers’:  

• Er is wel een verduurzamingsoptie, maar (nog) geen keurmerk. Bijvoorbeeld bij infraroodpanelen en 

verbruiksmanagers; 

• Het keurmerk is niet meer actief of is vervangen door een vernieuwde versie van het keurmerk. Zoals 

bij Groenwoning of bij de Groene stekker; 

• Het keurmerk is opgenomen in wetgeving. Zoals in het geval van Gaskeur-SV of OK-CV; 

• Er is een internationaal keurmerk zonder Nederlands agentschap dat het keurmerk uitgeeft of keurt. 

Zoals in het geval van Energy Star of Gold Standard; 

• Het lijkt een keurmerk voor een woning, maar het is uitsluitend van toepassing op utiliteitsbouw of 

gericht op bedrijven. Bijvoorbeeld in het geval van het Sustainable Biomass Program (SBP); 

• Hetzelfde keurmerk komt voor onder verschillende namen. Bijvoorbeeld wanneer een keurmerk als 

label en als certificaat voorkomt; 

• In een aantal gevallen leek een document op een keurmerk maar bleek het een publicatie, handboek 

of andere vorm van kwaliteitsborging te zijn.  
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Hierna vormde een groslijst de basis voor de uitvraag naar 95 keurmerken via het onlineprogramma 

SurveyMonkey. Enkele keurmerkgevers die meerdere keurmerken onder hun hoede hebben, zijn eerst 

telefonisch benaderd voordat zij de enquête ontvingen. De geadresseerden hebben vervolgens een herinnering 

ontvangen per e-mail en zijn nagebeld. Naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten zijn er 

antwoord categorieën toegevoegd of verwijderd. Bijvoorbeeld wanneer meerdere respondenten aangaven dat 

het keurmerk van toepassing is op een woning, terwijl ‘woning’ nog geen antwoordoptie was. Vervolgens zijn 

alle antwoorden in factsheets geplaatst en zijn deze factsheets ter verificatie teruggelegd bij de respondent. 

Een beperkt aantal respondenten gaf aan nog toevoegingen of aanpassingen te willen doen. Dit resulteerde in 

bijgaande lijst van 40 gevalideerde keurmerken. 

In onderstaand schema zijn de onderzoeksstappen schematisch weergegeven.

 

In aanvulling op de geplande stappen zijn twee stappen toegevoegd. Er is, behalve een drietal verkennende 

gesprekken, ook met een tiental andere partijen gesproken, om de complexiteit en de rollen van de actoren in 

het onderzoeksveld beter te kunnen doorgronden. Vanwege het informele karakter van de gesprekken 

noemen we alleen hun organisatie: Centraal Register Techniek, Consumentenbond, EVIS, InstallQ, KOMO, 

Milieucentraal, NEN, NVDE, OverMorgen, SKG-IKOB, Techniek Nederland, VENIN en de Vereniging van 

Schemabeheerders.  

Verder is in aanvulling op het plan gaandeweg gewerkt aan een termenlijst. Deze lijst is niet afgestemd met 

betrokkenen, waardoor het nog geen ‘gemeenschappelijke taal’ biedt. De lijst kan daartoe wel behulpzaam 

zijn. Bijvoorbeeld als basis voor gesprekken met actoren, bij de ordening van keurmerken en als input voor een 

generiek referentiekader. 

1.4. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat beschrijvingen van zowel de keurmerken als de betrokken actoren. Verder bevat het een 

beschrijving van de verduurzamingsopties. Vervolgens geeft Hoofdstuk 3 de resultaten van de inventarisatie 

weer, met de verschillende eigenschappen van de 40 keurmerken. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de verschillende 

andere middelen van kwaliteitsborging die er bestaan, naast keurmerken. Tenslotte bevatten Hoofdstuk 5 en 6 

onze conclusies en aanbevelingen.  

In bijlage I zijn de 40 keurmerken opgesomd. Bijlage II bevat de termenlijst en bijlage III de organisaties met wie 

wij gesproken hebben.  

Los van dit rapport is een Excel-bestand opgeleverd met daarin de resultaten van de inventarisatie per 

keurmerk. Dit overzicht bevat de 40 keurmerken die de uitvraag hebben ingevuld en 64 keurmerken die de 

inventarisatie niet hebben ingevuld maar wel uit de quick-scan naar voren zijn gekomen. Daarnaast zijn 40 

geverifieerde factsheets opgeleverd met de kenmerken en eigenschappen per keurmerk.   

Figuur 1. Weergave van de onderzoeksstappen. 
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2. ONDERZOEKSVELD 
In dit hoofdstuk omschrijven we het onderzoeksveld, met de verschillende actoren en technieken voor de 

verduurzaming van particuliere woningen.  

2.1. Actoren 

Tijdens de inventarisatie stuitten wij op verschillende actoren die betrokken zijn bij het maken of geven van 

een keurmerk. Omdat iedere organisatie een keurmerk kan maken en geven, is er een grote verscheidenheid 

aan actoren. Om een beter inzicht te krijgen in het onderzoeksveld hebben we een beknopte beschrijving van 

de belangrijkste actoren gemaakt. Hieronder is deze, weergave te vinden. 

 

Figuur 2. Schematisch overzicht van de actoren in het speelveld van keurmerken. De verschillende actoren worden in de onderstaande 

paragrafen toegelicht. 
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2.1.1. Keurmerkmaker, gever en houder 
Van alle actoren die zich in het keurmerkenveld bevinden staan er drie centraal: de keurmerkmaker, de 

keurmerkgever en de keurmerkhouder.  

De keurmerkmaker is de partij die het keurmerk heeft ontwikkeld en kan worden gezien als de eigenaar van 

het keurmerk. Keurmerkmakers kunnen verenigingen of stichtingen zijn met als doel het keurmerk te 

ontwikkelen. In andere gevallen is de keurmerkmaker een branchevereniging of non-profit organisatie. In 

sommige gevallen zijn keurmerken ontwikkeld door een bedrijf.  

De keurmerkgever is de organisatie die keurmerken verstrekt aan de keurmerkhouder indien deze aan de eisen 

van het keurmerk voldoet. De keurmerkgever is in veel gevallen ook de partij die het keurmerk beheert en de 

naleving controleert, maar dit kan ook zijn uitbesteed. Onafhankelijke, zogenaamde ‘certificerende instellingen 

(CI)’ kunnen ook worden ingeschakeld om keurmerken te verstrekken. In andere gevallen is de keurmerkmaker 

zelf tevens de keurmerk gever. Tot slot is het ook mogelijk dat een keurmerk wordt verstrekt door een 

branchevereniging of door een andere partij.  

De onafhankelijkheid van de keurmerkgever speelt een belangrijke rol in relatie tot de betrouwbaarheid van 

het keurmerk. Op de website “WijIsoleren.nl” worden isolatiebedrijven getoond die gebruik maken van 

kwaliteitsregelingen die door externe bureaus worden gecontroleerd. De website rangschikt keurmerken naar 

mate van onafhankelijkheid van de keurmerkgever, waarbij de accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA) 

geldt als maatstaf. Er worden ‘kwaliteitsregelingen’ (keurmerken) onderscheiden op drie niveaus: 

• Niveau A: Kwaliteitsregeling van een certificerende instelling geaccrediteerd door RvA voor deze 

maatregel.  

• Niveau B: Kwaliteitsregeling die wel wordt uitgevoerd door een certificerende instelling maar die voor 

deze maatregel niet is geaccrediteerd. 

• Niveau C: Kwaliteitsregeling van een instelling die niet is geaccrediteerd door RvA. De 

kwaliteitsinstelling heeft vaak banden met een brancheorganisatie.  

• Eén niveau lager plaatst WijIsoleren.nl een kwaliteitsregeling van een producent. De keurmerkhouder 

wordt hier ook wel dealer genoemd.  

De keurmerkhouder is een organisatie, product, proces, systeem, persoon, dienst of woning dat een keurmerk 

heeft ontvangen. Er zijn verschillende typen keurmerkhouders te onderscheiden. In de online uitvraag hebben 

we een voorzet gedaan voor het type keurmerkhouder. Vervolgens hebben we uit de antwoorden die door de 

respondenten zijn toegevoegd de volgende typeringen gemaakt: 

• Een organisatie, het keurmerk wordt afgegeven aan een organisatie. Dit kan een bedrijf zijn maar ook 

een stichting of vereniging. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie gekeurd is om bepaalde producten te 

mogen installeren of processen te mogen uitvoeren. Het kan ook zijn dat een organisatie 

keurmerkhouder is wanneer zij gekeurd is op MVO-doelstellingen. 

• Een product, het keurmerk is gebonden aan een specifiek product.  

• Een proces, bijvoorbeeld het specifieke proces van isoleren met isolatiechips. Vaak zijn dit soort 

processen vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL). 

• Een systeem, het keurmerk wordt afgegeven aan een keten of systeem van een combinatie van de 

typeringen. Bijvoorbeeld indien een product met een gecertificeerd materiaal wordt geïnstalleerd 

door een gecertificeerd persoon van een gecertificeerd bedrijf. Of wanneer alle stappen in een keten 

of systeem aan de eisen van het keurmerk voldoen.  

• Een persoon, het keurmerk is persoonsgebonden en kan bijvoorbeeld worden afgegeven wanneer 

iemand heeft bewezen beroepsbekwaam te zijn.  

• Een dienst, het keurmerk wordt afgegeven aan een dienst. Bijvoorbeeld het adviseren op het gebied 

van energiebesparende maatregelen of het meten van de emissies van een woning.  

• Een woning, het keurmerk is gebonden aan de woning. Denk hierbij aan het energielabel.  
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Een keurmerk kan tevens van toepassing zijn op meerdere typen houders, doordat de naam en de 

keurmerkmaker dezelfde zijn, alleen de houder verschilt. Bijvoorbeeld wanneer het keurmerk zowel een 

persoonsgebonden certificaat als een bedrijfsgebonden keurmerk kent. 

2.1.2. Andere partijen die keurmerken gebruiken 
Naast de centrale trits ‘keurmerkmaker – keurmerkgever – keurmerkhouder’ in het veld, zien we een aantal 

andere actoren, die voortbouwen op keurmerken door ze te gebruiken in hun eigen beleid, activiteiten of 

communicatie. Er bestaan landelijke en regionale websites die keurmerken of keurmerkhouders vermelden 

zonder zelf keurmerken te maken of te geven. Keurmerkgevers willen over het algemeen graag dat hun 

keurmerkhouders vermeld worden op andere websites, omdat dat bijdraagt aan de bekendheid van de 

keurmerkhouders en het doel van het keurmerk.  

Een registratiehouder als Centraal Register Techniek1 is zo’n partij die keurmerken vermeldt. Een ander 

voorbeeld is Groene Zaken2, wier leden keurmerken kunnen aanvinken bij het aanmaken van hun 

bedrijfsprofiel.  

Een boeiend voorbeeld is de Rabobank omdat zij keurmerken benut als selectiecriterium voor een lening: “De 

Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting voor duurzame bedrijven. Loopt je bedrijf voorop in 

duurzaam ondernemen en is je bedrijf in het bezit van één van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken? 

Dan kom je in aanmerking voor de Rabo Impactlening3.” Veel van de keurmerken die de Rabobank gebruikt 

betreffen producten uit de agrarische- of visserijsector en hebben geen link met een woning. De CO2-

prestatieladder en het BREAAM-keurmerk zijn wel in onze inventarisatie terecht gekomen. 

Wij scharen onder deze groep ook de vele lokale initiatieven en energieloketten die bedrijven vermelden op 
hun websites. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht met haar Groen Register waarin Utrechtse bedrijven staan als 
keurmerkhouders: “Hierin staan alle bedrijven met een gecertificeerd keurmerk van voldoende niveau. Deze 
bedrijven laten zien dat ze goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Zij verdienen een plekje in de 
spotlight!”4. Overigens, in veel gevallen zit achter een regionaal loket een nationale partij, zoals Duurzaam 
Bouwloket of Regionaal Energieloket.  

2.1.3. Accreditatie 
De keurmerkmaker kan ervoor kiezen om het keurmerk te laten verstrekken door een keurmerkgever met een 

onafhankelijke status. Keurmerkgevers kunnen onafhankelijk worden geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie (RvA). In Nederland verzorgt de RvA de accreditatie van alle conformiteit beoordelende 

organisaties zoals laboratoria, inspectie instellingen, certificatie instellingen en dergelijke5. Dat houdt in dat de 

RvA controleert of het vertrouwen in de kwaliteit van deze instellingen gerechtvaardigd is.  

Bij keurmerken die zijn erkend door de RvA, worden de eisen vastgesteld door evenwichtig samengestelde 

commissies van betrokken partijen en deskundigen. De keurmerkgever is voldoende deskundig, en 

onafhankelijk van de marktpartijen die het keurmerk aanvragen en voeren. Na de eerste keurmerkverlening 

wordt regelmatig gecontroleerd of de goedgekeurde producten/diensten nog aan de eisen voldoen. Er zijn in 

Nederland door de RvA 836 keurmerkgevers geaccrediteerd, hiervan is een groot aantal laboratorium en is 

maar een klein aantal relevant voor verduurzaming.  

2.1.4. Schemabeheerders 
Keurmerkgevers kunnen, om het geheel (inhoud en proces) te bewaken, een schemabeheerder inschakelen. Zo 

vragen certificerende instellingen een schemabeheerder om namens de certificerende instellingen het schema 

te beheren. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het aanpassen van het schema na een wetswijziging of een 

technische innovatie of het actualiseren van het College van Deskundigen. In meer abstracte zin gaat het om 

het borgen van de kwaliteit van het schema. Er zijn ongeveer 17 schemabeheerders in Nederland die zich 

 
1 Centraal Register Techniek 
2 Groene Zaken 
3 Rabo Impactlening 
4 Gemeente Utrecht Groen Register 
5 Raad voor Accreditatie 

https://www.groenezaken.com/registreren
https://centraalregistertechniek.nl/
https://www.groenezaken.com/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/impactlening/duurzame-keurmerken/
https://www.utrecht.nl/ondernemen/duurzaam-ondernemen/hulpmiddelen-duurzaam-ondernemen/keurmerken/#:~:text=De%20gemeente%20heeft%20een%20Groen,een%20plekje%20in%20de%20spotlight!
https://www.rva.nl/onze-organisatie/over-de-rva
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hebben verenigd. Deze vereniging is ontstaan in 2018 nadat de Raad van Accreditatie nog wel de 

keurmerkgevers accrediteerde, maar niet langer meer de schemabeheerders ‘accepteerde’. Dat moment was 

voor de schemabeheerders aanleiding om zichzelf te organiseren om elkaar te kunnen controleren.  

2.1.5. Brancheorganisaties 
In het achterliggende veld staan brancheorganisaties vermeld. Vooral omdat brancheorganisaties vaak het 

initiatief nemen tot een keurmerk. Als vereniging kunnen ze zelf als keurmerk worden gezien omdat ze 

kwaliteitseisen stellen aan lidmaatschap. Vervolgens kunnen zij zelf keurmerkmaker en keurmerkgever blijven, 

of deze taken uitbesteden.  

Omdat de focus in onze inventarisatie lag op de organisatiekeurmerken, hebben we relatief veel aandacht aan 

deze organisaties geschonken. Gaandeweg de inventarisatie bleek dat brancheorganisaties vaak aanvullende 

kwaliteitseisen stellen aan de leden, maar zichzelf niet als keurmerkmaker zien. De vorm waarin 

brancheorganisaties eisen aan de leden stellen verschilt. Een duidelijk voorbeeld is de NVKL (branchevereniging 

luchtbehandeling en koudetechniek die zichzelf en haar installateurs positioneert onder een keurmerk en een 

onafhankelijke certificeerder (DEKRA) als keurmerkgever heeft ingeschakeld. Weer andere brancheorganisaties 

hebben een apart keurmerk gemaakt voor hun leden en vragen hen alleen ‘producten en methoden te 

gebruiken met keurmerken’ of om zich te conformeren aan een gedragscode. Sommige brancheorganisaties 

hebben geen apart keurmerk voor hun eigen leden maar wel een apart keurmerk voor installateurs van de 

producten die de leden leveren. Een brancheorganisatie vertelde geen eisen te stellen aan haar leden bij 

toetreding, maar alle leden worden wel verondersteld zich te houden aan de statuten, waarin eisen aan 

geschillenbeslechting waren opgenomen.  

Het onderscheid tussen keurmerk en brancheorganisatie is niet altijd goed te duiden. In sommige gevallen is 

een brancheorganisatie duidelijk een keurmerkmaker en gedraagt de organisatie zich daar ook naar in haar 

communicatie. In andere gevallen heeft een brancheorganisatie wel aanvullende eisen maar gedraagt de 

organisatie zich in haar communicatie niet als keurmerk. De brancheverenigingen zijn alleen in de 

inventarisatie opgenomen wanneer zij zich duidelijk voorstelden als keurmerk. Om duidelijkheid te scheppen 

zijn een aantal brancheverenigingen nagebeld om te controleren of zij binnen de scope vielen, dit was vaker 

niet het geval dan wel. 

2.2. Verduurzamingsmaatregelen 

Bij het verduurzamen van particuliere woningen of VvE’s kunnen verschillende verduurzamingsmaatregelen 

aan bod komen. In deze paragraaf worden de maatregelen kort uitgelegd. De uitleg is gebaseerd op de 

informatie die beschikbaar is op de website verbeterjehuis.nl en door ons aangevuld indien het om een 

maatregel gaat die niet op de website is vermeld.6  

2.2.1. Verduurzamingsmaatregelen verbeterjehuis.nl 
Onderstaand een korte uitleg van de verduurzamingsmaatregelen zoals verbeterjehuis.nl deze heeft opgesteld.  

Gevelisolatie 

Spouwmuurisolatie, het isoleren van de spouwmuur met behulp van isolatiemateriaal. Dit is een van de 

goedkoopste en eenvoudigste methoden om een huis te isoleren.  

Buitengevelisolatie, in sommige gevallen kan er geen gebruik gemaakt worden van spouwmuurisolatie of wil 

een eigenaar een woning extra isoleren. Dan kan buitengevelisolatie worden toegepast. De buitenzijde van het 

huis wordt dan ingepakt met isolatiemateriaal en dit wordt vervolgens bekleed met steen of hout. 

 

 
6 Website verbeterjehuis.nl 

https://www.verbeterjehuis.nl/
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Dakisolatie 

Het bekleden van de buiten- of de binnenzijde van het dak met isolerend materiaal. In de meeste gevallen is de 

binnenzijde van het dak al geïsoleerd maar kan deze isolatie worden verbeterd.  

Isolatieglas 

HR++ glas of Tripleglas, het plaatsen van isolerend glas in plaats van enkel of dubbel glas.  

Isolerende kozijnen, het plaatsen van isolerende kozijnen valt ook onder deze categorie. 

Vloerisolatie 

Het bekleden van de onder- of bovenzijde van de vloer met isolerend materiaal. Indien mogelijk wordt het 

materiaal via de kruipruimte aangebracht op de onderzijde van de vloer. Anders kan het materiaal op de 

bovenzijde van de vloer worden aangebracht. 

Bioketel (of: biomassaketel of pelletketel) 

Een bioketel kan worden geïnstalleerd in plaats van een cv-ketel. Een bioketel brandt op houtsnippers, -

blokken of -pellets. De ketel kan voorzien in de verwarming van je huis en het verwarmen van water.  

Zonneboiler 

Een zonneboiler kan worden geplaatst om warm water te verzorgen. De zonneboiler wordt vaak gebruikt in 

combinatie met een hr-ketel of warmtepomp.  

Zonnepanelen 

Met behulp van zonnepanelen kan elektriciteit worden opgewekt. Deze energie kun je vervolgens zelf in huis 

gebruiken of terug leveren aan het energienet. 

Warmtepomp 

Een warmtepomp zorgt voor de verwarming van een huis en voor warm water. Er zijn verschillende 

warmtepompen op de markt. 

Een Hybride warmtepomp kan worden gebruikt in combinatie met een hr-ketel op gas. De warmtepomp 

verzorgt voor een groot deel de verwarming van je huis. De hybride warmtepomp haalt warmte uit de 

buitenlucht en maakt daar een bruikbare temperatuur van. Wanneer het buiten te koud is springt de hr-ketel 

bij. 

Een Ventilatie warmtepomp haalt warmte uit de ventilatielucht van een huis. In de meeste gevallen is dit niet 

genoeg om je hele huis hiermee te verwarmen. 

Een volledige warmtepomp voorziet in de verwarming van je huis en in warm water. Hij vervangt de hr-ketel en 

is volledig elektrisch. Een volledige warmtepomp kan warmte uit de lucht, bodem of het grondwater halen. Een 

volledige warmtepomp wordt meestal gecombineerd met een voorraadvat voor warm water en een lage 

temperatuur verwarming. 

Verbruiksmanagers 

Door meer inzicht te krijgen in het energieverbruik van de woning kan de bewoner kansen voor 

energiebesparing benutten. Vaak wordt een verbruiksmanager in de plaats van de thermostaat opgehangen en 

functioneert deze als thermostaat en slimme meter. 

Douche warmteterugwinning  

Met behulp van een douche warmtewisselaar win je warmte uit het wegstromende water terug. De cv-ketel 

hoeft daardoor minder warmte op te wekken en verbruikt dan minder gas.  

2.2.2. Toegevoegde verduurzamingsmaatregelen 
In deze paragraaf worden de verduurzamingsmaatregelen die respondenten hebben toegevoegd in de online 

inventarisatie besproken. 
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Gehele woning 

De gehele woning past niet precies in het rijtje van verduurzamingsmaatregelen. Deze maatregel is ontstaan 

omdat een aantal keurmerken de gehele woning als onderwerp van keuring nemen. Bijvoorbeeld met 

betrekking tot de emissie van de woning of het gasverbruik van de woning.  

Pelletkachel of pelletkachel-cv 

De pelletkachel is een kachel waarmee je een ruimte kunt verwarmen met houtpellets. Een pelletkachel-cv 

maakt het mogelijk om meerdere ruimtes met een pelletkachel te verwarmen en krijgt dan de functie van een 

bioketel.  

Ventilatie 

De maatregel ventilatie is meerdere malen apart benoemd door respondenten. Het gaat dan over 

ventilatiesystemen met een laag energieverbruik, die warmte terugwinnen uit de afvoerlucht. De ventilatie 

warmtepomp valt onder de categorie warmtepompen. 

Financiering van verduurzamingsmaatregelen 

Deze categorie vloeit voort uit het financieel advies dat kan worden afgegeven voor 

verduurzamingsmaatregelen. Voor financieel advies zijn keurmerken beschikbaar.  

Bouwmateriaal 

In een aantal gevallen kunnen de materialen die gebruikt worden in verbouwing of bij het verduurzamen 

onderwerp van keuring zijn. Er worden dan eisen gesteld aan de duurzaamheid of veiligheid van de gebruikte 

materialen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de keurmerken voor hout als bouwmateriaal. 
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3. RESULTATEN INVENTARISATIE 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inventarisatie besproken. We hanteren de volgende onderdelen: 

de focus, toegankelijkheid, gestelde eisen, controle en handhaving, het beoogt effect en de ambitie van 

keurmerken. 

3.1. Focus van keurmerken 

In deze paragraaf beschrijven we de bevindingen met betrekking tot de verduurzamingsmaatregelen en het 

type houders waar keurmerken zich op richten.  

3.1.1. Type verduurzamingsmaatregelen  
In figuur 3 is een overzicht gemaakt van de verduurzamingsmaatregelen die ten grondslag kunnen liggen aan 

een keurmerk. Voor dit overzicht is de lijst met verduurzamingsmaatregelen op verbeterjehuis.nl als basis 

gebruikt (zie paragraaf 2.2.1). Op basis van de antwoorden van de keurmerkmakers zijn vijf typen 

verduurzamingsmaatregelen toegevoegd (zie paragraaf 2.2.2). 

De grafiek toont dat keurmerken over het algemeen betrekking hebben op meer dan één 

verduurzamingsmaatregel: de 40 keurmerken hebben samen betrekking op 99 typen 

verduurzamingsmaatregelen. Met name voor isolatiemaatregelen is een groot aantal verschillende keurmerken 

beschikbaar (10 tot 14). 
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Figuur 3. Het aantal keer dat is aangegeven dat een verduurzamingsmaatregel van toepassing is op een keurmerk. De keurmerkmaker 

kon meerdere maatregelen kiezen. 

https://www.verbeterjehuis.nl/
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3.1.2. Type houder van het keurmerk 
Er zijn verschillende typen keurmerkhouders te onderscheiden. De meest gangbare typering van keurmerken is 

naar object van toetsing. In onze inventarisatie hebben we meegenomen: woning, dienst, systeem, proces, 

persoon, product of organisatie.  

De grafiek toont dat organisatie het meest voorkomende type keurmerkhouder is. Dat is een logische uitkomst 

aangezien de scope van de inventarisatie primair op bedrijven is gericht. De persoonskeurmerken lagen niet 

binnen de scope van de inventarisatie. Een aantal keurmerken geeft in de inventarisatie aan dat zij ook van 

toepassing zijn op personen. 

3.2. Toegankelijkheid keurmerk 

3.2.1. Erkenningsproces 
Alle keurmerken maken gebruik van een erkenningsproces voorafgaande aan het ontvangen van een keurmerk. 

Dat wil zeggen dat de keurmerkhouder moet kunnen aantonen dat het voldoet aan de gestelde eisen in het 

keurmerk. 

3.2.2. Aantal keurmerkhouders 
De hoeveelheid houders geeft een indicatie van het bereik van een keurmerk. De hoeveelheid houders kan 

echter niet gebruikt worden om keurmerken onderling te vergelijken, in het geval van een keurmerk dat zich 

op personen richt betekenen 10 houders iets anders dan wanneer een keurmerk zich op bedrijven of 

producten richt.  

De hoeveelheid houders van een keurmerk is gespreid, we zien in figuur 5 dat keurmerken met meer dan 25 

houders vaker voorkomen dan de keurmerken met minder dan 25 houders. In de inventarisatie zit ook een 

aantal internationale keurmerken, deze keurmerken hebben vaak meer dan 1000 houders.  
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Figuur 4. Het type keurmerkhouder dat het keurmerk kan hebben. Keurmerkmakers konden meerdere typen keurmerkhouders 

aangeven. 
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3.2.3. De keurmerkgever 
Keurmerken kunnen worden verstrekt door verschillende instanties. We hanteren de volgende typen 

instanties: een brancheorganisatie, een certificerende instelling, de keurmerkmaker of een ander type 

organisatie. Keurmerkmakers kunnen zelf het keurmerk verstrekken of het verstrekken uitbesteden aan een 

certificerende instelling (CI). Tot slot is er een categorie van andere typen organisaties, hieronder vallen 

wetenschappelijke commissies of organisaties die als keurmerkgever fungeren maar niet zijn geaccrediteerd.  

Figuur 6 toont per type verduurzamingsmaatregel door welk type organisatie het keurmerk wordt verstrekt. 

Rechtsboven in de figuur is het gemiddelde percentage weergegeven.  
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Figuur 5. Het aantal keurmerkhouders per keurmerk in verschillende categorieën.  
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60% van de keurmerken wordt verstrekt door certificerende instellingen. Keurmerken met betrekking tot 

isolatiemaatregelen worden vaker door certificerende instellingen uitgegeven dan de keurmerken die 

betrekking hebben op bioketels, ventilatie, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en pelletkachels. De 

reden hiervan hebben we niet onderzocht. Mogelijk liggen de eisen aan de onafhankelijkheid van de 

certificering in de isolatiebranche hoger omdat er ook meer keurmerken in deze sector actief zijn. Het is ook 

mogelijk dat de volwassenheid van de keurmerken een rol spelen. 
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Figuur 7. Een cirkeldiagram van het type accrediteur van de keurmerken. 
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De keurmerkgever wordt in veel gevallen gecontroleerd door een onafhankelijke partij, dit heet ‘accreditatie’. 

In Nederland is de accrediterende partij de Raad voor Accreditatie. Het komt ook voor dat de keurmerkgever 

wordt gecontroleerd door de keurmerkmaker of door een andere organisatie of door meerdere instanties 

wordt gecontroleerd, maar dan heet het geen accreditatie. Onder 33% van de keurmerken wordt de 

keurmerkgever in het geheel niet gecontroleerd door een andere partij. Dat betekent dat er geen externe 

controle plaatsvindt op de (onafhankelijkheid van) de processen van de keurmerkgever.  

3.2.4. Kosten voor het keurmerk  
We hebben een aantal verschillende kostenconstructies in kaart gebracht. In sommige gevallen zijn er kosten 

aan een keurmerk verbonden (figuur 8). Dit zegt iets over de toegankelijkheid van het keurmerk. Er zijn acht 

categorieën, de meeste spreken voor zich. Wanneer het gaat over variabele kosten dan kan het bijvoorbeeld 

om een vergoeding per geïnstalleerd product gaan. Het komt ook voor dat het keurmerk gratis is voor leden en 

geld kost voor niet-leden. In sommige gevallen zijn de kosten voor het keurmerk afhankelijk van de grootte van 

de houder, bijvoorbeeld in het geval van een woning of organisatie. 

 

3.3. Gestelde eisen aan keurmerkhouder 

Keurmerken bevatten eisen over een breed scala aan onderwerpen. De onderwerpen van deze eisen zijn 

gecategoriseerd in figuur 9 weergegeven.  

De geïnventariseerde keurmerken stellen zelden eisen aan betaalbaarheid, emissies, veiligheid, de 

meetmethode of herkomst van het materiaal. Er worden vaker eisen gesteld aan garanties op levering, 

klantbehandeling, bedrijfsvoering en garanties op resultaat. Eisen op het gebied van klachtafhandeling, wijze 

van installatie of bouw en de (kwaliteit van de) toegepaste techniek komen het meest voor binnen de 

geïnventariseerde keurmerken.  
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Figuur 8. Een cirkeldiagram van het type kosten dat de keurmerkhouder moet betalen.  
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We hebben tevens gekeken naar welke eisen keurmerken hanteren voor de verschillende 

verduurzamingsmaatregelen (zie figuur 10). Daaruit is op te maken dat er geen duidelijke verschillen zijn en dat 

keurmerken zich ongeveer even vaak op de verschillende eisen richten. Alleen in het geval van de eisen op 

toegepaste techniek en wijze van installatie of bouw zien we in het geval van de isolerende 

verduurzamingsmaatregelen een grotere hoeveelheid keurmerken die deze eisen stelt.  
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Figuur 9.De onderwerpen waarop eisen gesteld worden door de keurmerkmaker. De respondent kon meerdere antwoorden kiezen. 
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3.4. Controle en handhaving 

Keurmerken zien toe op de naleving van de eisen en handhaven daarop indien nodig. De rol van handhaver kan 

bij de keurmerkmaker liggen maar kan ook worden uitbesteed aan een certificerende instantie. In de volgende 

paragrafen gaan we dieper in op de onderwerpen die aan deze controle en handhaving ten grondslag liggen.  

3.4.1. Controle van de keurmerkhouder op eisen 
De keurmerkhouder moet altijd voldoen aan een bepaalde set eisen. Deze eisen kunnen op verschillende zaken 

betrekking hebben. Zo kan bijvoorbeeld het afgeleverde werk van de keurmerkhouder of het personeel van de 

keurmerkhouder gecontroleerd worden. In figuur 11 worden de verschillende zaken op een rij gezet.  
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Figuur 10. Een gecombineerde grafiek van de verduurzamingsmaatregelen uitgezet tegen de onderwerpen waarop eisen worden gesteld door de 

keurmerkmaker. 
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3.4.2. Klachten en geschillen 
Bij het handhaven van gestelde eisen kunnen klachten of geschillen ontstaan. Klachten ontstaan wanneer de 

klagende partij niet tevreden is met de beklaagde partij. Geschillen kunnen ontstaan wanneer de klagende 

partij het niet eens is met de wijze waarop een klacht door de beklaagde partij is afgehandeld of het niet eens 

is met de regels die door de beklaagde partij worden gebruikt om de klacht af te handelen. 

Om klachten af te handelen kan een klachtenregeling door de keurmerkmaker worden opgesteld. Voor 

geschillen wordt vaak een geschillencommissie opgericht, deze kijkt na een escalatie van klacht tot geschil naar 

de regels die zijn toegepast en of deze regels redelijk kunnen worden geacht.  

Figuur 12 toont hoeveel procent van de keurmerken een klachtenregeling en/of een geschillenregeling heeft. 

Het merendeel (63%) geeft aan een klachten en geschillenregeling te hebben.  
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Figuur 11. Het aantal keren dat de onderwerpen van controle door de keurmerkmakers worden genoemd. De keurmerkmaker kon 

meerdere antwoorden kiezen. 
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Figuur 12. De verschillende mogelijkheden voor het hebben van klachten en geschillenregelingen in percentages.  
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Figuur 13 combineert de vraag of er een klachten- en/of geschillenregeling is met de vraag door wie het 

keurmerk wordt verstrekt. Daaruit blijkt dat als een gecertificeerde instelling het keurmerk verstrekt het 

relatief vaker zo is dat er een klachten- en/of geschillenregeling is. Indien het keurmerk wordt verstrekt door 

een bracheorganisatie of de keurmerkmaker is het vaker zo dat er geen klachten- en/of geschillenregeling is. 

 

Wanneer een keurmerk een klachtenregeling heeft is er een aantal verschillende typen klachten dat kan 

worden afgehandeld. Figuur 14 geeft deze klachttypen weer. We onderscheiden de volgende typen: 

• Klachten tussen de consument en keurmerkhouder. Dit betekent dat de klant klaagt over de 

keurmerkhouder bij de keurmerkgever of keurmerkmaker. 

• Klachten tussen keurmerkhouder en keurmerkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een 

keurmerkhouder het niet eens is met het niet ontvangen van een keurmerk. 

• Klachten tussen consument en keurmerkgever of keurmerkmaker ontstaan bijvoorbeeld wanneer een 

consument het niet eens is met de eisen die worden gesteld aan een keurmerkhouder.  

• Klachten tussen keurmerkhouders onderling kunnen ontstaan wanneer keurmerkhouders van elkaar 

vinden dat zij niet aan eisen voldoen.  

• Tot slot kunnen klachten voorkomen tussen een keurmerkgever en een onafhankelijke controleur. 

De meeste keurmerken hebben een klachtenregeling die bedoeld is voor klachten tussen consument en 

keurmerkhouder. Het komt ook voor dat klachten ontstaan tussen keurmerkhouder en keurmerkgever. 22 van 

de 40 keurmerken hebben hier een regeling voor.  
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Figuur 13.De verschillende mogelijkheden voor het hebben van klachten en geschillenregelingen uitgezet tegen het type 

keurmerkgever.  
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3.4.3. Sancties 
Wanneer een keurmerkmaker of -gever vindt dat een keurmerkhouder niet aan de gestelde eisen voldoet kan 

in sommige gevallen een sanctie worden opgelegd. Figuur 15 geeft weer welke sancties worden gehanteerd en 

of deze in de afgelopen twee jaar daadwerkelijk zijn opgelegd. 

Het is opvallend dat het geven van boetes de laatste twee jaar weinig wordt gebruikt als sanctie. Tevens 

worden de overtredingen van de keurmerkhouder niet vaak openbaar gemaakt. Het aanspreken van de 

keurmerkhouder, het geven van een officiële waarschuwing, schorsing of diskwalificatie wordt wel door de 

keurmerkmaker- of gever als sanctie gebruikt. Wel is het zo dat die sancties in de afgelopen twee jaar door 

bijna de helft van de keurmerken niet zijn opgelegd. 

0 5 10 15 20 25 30

Klachten tussen consument en keurmerkhouder

Klachten tussen keurmerkgever en keurmerkhouder

Klachten tussen consument en keurmerkgever

Klachten tussen consument en keurmerkmaker

Klachten tussen keurmerkhouders onderling

klachten tussen keurmerkgever en onafhankelijke
controleur

Aantal

Welk type klachten kan door de klachtenregeling worden 
behandeld?

Figuur 14.Het type klachten dat in de klachtenregeling kan worden behandeld. Keurmerkmakers konden meerdere antwoorden kiezen. 
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3.5. Beoogd effect  

De functie van keurmerken is onderscheid aan te brengen in de markt, simpel gezegd tussen ‘goedgekeurd’, 

‘niet-gekeurd’ en ‘afgekeurd’. Daarmee draagt het keurmerk bij aan doelen zoals ‘kwaliteitsborging’, ‘imago’ en 

‘betrouwbaarheid’ op branche- of bedrijfsniveau en daarna weer aan maatschappelijke doelen als ‘veiligheid’ 

of ‘duurzaamheid’. In onze inventarisatie hebben we deze doelen in kaart gebracht per keurmerk.  

We hebben aan de respondenten gevraagd op welke kwaliteitsaspecten het keurmerk betrekking heeft. Dit 

heeft tot de onderstaande grafiek geleid. Dit geeft een beeld van de diversiteit aan aspecten waar de 

keurmerken betrekking op hebben als het gaat om het verduurzamen van particuliere woningen. 
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Voorafgaand aan onze inventarisatie wilden wij ons onderzoek deels baseren op evaluaties van de 

doelbereiking van keurmerken. We hebben echter geen openbare evaluaties van keurmerken kunnen vinden. 

Dit kan twee redenen hebben, beide verklaringen hebben we echter niet onderzocht en daarom blijven ze 

speculatief.  

1. Keurmerken hebben soms ook commerciële doelen. Zoals omzet voor de keurmerkgever en -maker of 

een beter imago voor een product of groep bedrijven. De onderscheidende functie van het keurmerk is 

dan primair een marketinginstrument. Evaluaties van marketinginstrumenten zijn nu eenmaal zelden 

openbaar. 

2. Als keurmerken worden geëvalueerd, dan gebeurt dat op instrumentniveau. Bijvoorbeeld: Kloppen de 

kwaliteitseisen nog met de wettelijke normen? Is het College van Deskundigen nog goed samengesteld? 

Zo niet, dan worden de beoordelingsrichtlijnen aangepast. Verder wordt er gerapporteerd over 
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Figuur 16. De kwaliteitsaspecten waar een keurmerk betrekking op kan hebben. Keurmerkmakers konden meerdere kwaliteitsaspecten 

kiezen. 
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keurmerken, maar ook dan op instrument-niveau; Hoeveel keurmerkhouders zijn er? Hoeveel sancties 

zijn er opgelegd? Voor keurmerkmakers is dit blijkbaar afdoende. De vraag of het keurmerk aan zijn doel 

bijdraagt, wordt – voor zover wij konden zien - niet onderzocht.  

3.6. Ambitie 

Keurmerken hebben een bepaald ambitieniveau. In sommige gevallen streeft een keurmerk de aller strengste 

eisen na. In andere gevallen zijn de eisen minder streng of onder het niveau van de gemiddelde praktijk. De 

term ambitie en de bijbehorende ambitieniveaus die hier zijn gehanteerd zijn gelijk aan wat Milieucentraal 

hanteert in de keurmerkenwijzer7. De indeling is door de respondent zelf aangegeven en niet bezien door de 

auteurs van dit rapport. De ambities van de keurmerken zijn vrij gelijk verdeeld. Alleen de laagste ambitie 

wordt minder gebruikt dan de andere ambities. 

 

In figuur 18 zijn de verduurzamingsmaatregelen uitgezet tegen de ambities van de keurmerken. Het valt op dat 

de keurmerken die betrekking hebben op de isolerende maatregelen gemiddeld strenger zijn in de ambities 

(eisen zijn strenger dan de gangbare praktijk maar kunnen nog een stuk strenger). Het is tevens opvallend dat de 

eisen met betrekking tot bouwmaterialen en de gehele woning zeer streng zijn. 
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Figuur 17. De verschillende ambitieniveaus in percentages.  

https://keurmerkenwijzer.nl/uitleg-scores/
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Figuur 18. Een gecombineerde grafiek van de verduurzamingsmaatregelen uitgezet tegen de ambitieniveaus van de keurmerken. 
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4. ANDERE MIDDELEN VAN 

KWALITEITSBORGING 
Naast de inventarisatie van keurmerken zochten we naar andere middelen van kwaliteitsborging. Deze andere 

middelen van kwaliteitsborging presenteren wij hieronder langs een kapstok van Oude Vrielink, Schillemans en 

Brandsen (2009)8 waarin keurmerken voorkomen naast andere manieren om verantwoording af te leggen over 

het voldoen aan maatschappelijke waarden, zie de categorieën in figuur 19.  

 

We kijken alleen naar de publieke middelen van kwaliteitsborging, de interne middelen vallen buiten ons 

bestek. Al lopen beide middelen in elkaar over, zoals we zien bij de vorm ‘kwaliteitsmanagement’, dat heeft 

vooral een interne, maar ook een publieke vorm. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ISO Certificaten.  

Wij lopen de publieke middelen hieronder door, waarbij we tot slot nog een restcategorie toevoegen van 

middelen van kwaliteitsborging die wij niet aan de kapstok konden hangen.  

1. Websites waarop keurmerken worden weergegeven 

Uit de gesprekken vernamen wij dat het Centraal Register Techniek (CRT) in maart 2021 gaat werken aan de 

opbouw van een platform, opdat de opvolger van Qbis meer wordt dan een gids met bedrijven. De website 

wordt dan meer een platform dan een register. In andere gevallen gaat het om een marketinginitiatief waar 

keurmerken als middel gebruikt worden om keurmerkhouders in de schijnwerpers te zetten. 

2. Tevredenheidsonderzoek 

Een tevredenheidsonderzoek kan worden gezien als een middel tot kwaliteitswaarborging. Tijdens dit 

onderzoek zijn wij hiervan geen voorbeelden tegengekomen. Er zijn twee varianten te onderscheiden:  

 
8 Oude Vrielink, M., Schillemans, T., Brandsen, T., & van Hout, E. (2009). Horizontale verantwoording in de praktijk: een empirisch 
onderzoek in de sectoren wonen, zorg en onderwijs. Bestuurskunde, 18(4), 80-91. 
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Figuur 19. Aangepaste grafiek uit: Oude Vrielink, Schillemans en Brandsen. ‘Horizontale verantwoording in de praktijk: Een empirisch 

onderzoek in de sectoren wonen, zorg en onderwijs.” Bestuurskunde 2009 4 p. 66. Het percentage van respondenten (maatschappelijke 

ondernemingen) die het instrument gebruiken om informatie over te brengen. 

https://research.utwente.nl/en/publications/horizontale-verantwoording-in-de-praktijk-een-empirisch-onderzoek
https://research.utwente.nl/en/publications/horizontale-verantwoording-in-de-praktijk-een-empirisch-onderzoek
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1. De ‘top-down’ variant, waarin bijvoorbeeld door de overheid of een andere organisatie een onderzoek 

wordt gedaan naar de tevredenheid van de consument over de aanbieder(s). Een bekend voorbeeld is 

de tevredenheidsscore van de NS. Het aantal aanbieders is op dit veld waarschijnlijk te groot voor zo’n 

tevredenheidsonderzoek.  

2. De ‘horizontale’ variant, waarbij consumenten reviews geven, zijn we tijdens het onderzoek wel 

tegengekomen, zoals bij de energieverbruiksmanagers op verbeterjehuis.nl. Een brede reviewsite als 

The Fork (voorheen IENS) voor restaurants, zagen we niet bij het verduurzamen van woningen. Veel 

aanbieders tonen ook de reviews die zij hebben ontvangen, al weet je als consument dan niet of de 

aanbieder ook de negatieve reviews toont. Voorbeelden hiervan zijn Greenhome9 en Klantenvertellen10.  

3. Governancecode11 

In onze inventarisatie zijn we deze vorm niet direct tegenkomen. We weten wel dat er governancecodes zijn 

opgesteld in de zon- en windenergie sector en gevolgd kunnen worden in andere sectoren. Hier heten ze 

overigens ‘gedragscode’ en gaan over het omgaan met omwonenden, niet over het verduurzamen van 

woningen.  

4. Kwaliteitsmanagement 

Een voorbeeld hiervan is de KiK12-tool. Dit is een softwareapplicatie en versterkt de uniformiteit in 

kwaliteitsborging voor de bouw en infra. 

5. Benchmark  

Er blijken verschillende vormen van benchmarks te zijn.  

• In een straat of wijk kan een benchmark een rol spelen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar jouw 

energieverbruik in vergelijking tot die van de straat of wijk. Energieleveranciers laten een afnemer ook 

vaak zien hoe diens verbruik zich verhoudt tot ‘een gemiddeld huis’.  

• Een CO2-footprint benchmark voor woningcorporaties. 

• Er bestaat een benchmark duurzaamheid en energieverbruik van de Dutch Green Building Council 

(DGBC)13, deze is op vastgoedeigenaren gericht en niet op eigenaren van particuliere woningen.  

• Onder benchmarks scharen wij ook de consumententesten van producten. Die zijn wel degelijk direct 

relevant voor woningeigenaren. In een recente test vergeleek de Consumentenbond zes hybride 

warmtepompen.14  

6. Audit 

Audits zijn een instrument in het kader van compliance en governance van organisaties, en woningcorporaties 

kunnen hieraan onderhevig zijn. Binnen de scope van onze inventarisatie vallen de energie-audits, die worden 

verricht door erkende auditors en leiden tot een energielabel. Zowel de erkenning van de auditors als het 

energielabel is een keurmerk en heeft een plek gekregen binnen onze inventarisatie.  

7. Prestatie-indicatoren 

Wij vatten hieronder niet alleen de indicatoren zelf, maar ook de testmethodes om de prestaties vast te 

stellen. Dit veld is zeer breed en we signaleren een verschuiving van input (kwaliteit van de materialen) en 

throughput (kwaliteit van de installateur) naar resultaat (de installatie, output (gerealiseerde energiebesparing) 

en outcome (impact op de samenleving).  

Voor woningen bestaat het Energielabel, waarmee je kunt zien hoe zuinig je huis is, en wat je kunt doen om dit 

te verbeteren. 

 
9 Greenhome 
10 Klanten vertellen 
11 SBI-formaat 
12 KOMO KIK tool 
13 DGBC 
14 Consumentenbond 

https://greenhome.nl/bedrijven/woonduurzaam
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1060135/nl_zonnepanelen_haarlem
https://www.sbiformaat.nl/overzicht-governance-codes-en-gedragscodes/
https://www.komo.nl/blog/vernieuwde-kik-tool-nu-beschikbaar/
https://www.dgbc.nl/nieuws/benchmark-werkelijk-energieverbruik-als-katalysator-duurzaamheid-154
https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp
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8. Visitatie 

Het doel van een visitatie kan zijn om de maatschappelijke prestaties onafhankelijk te laten beoordelen. In de 

branche van woningcorporaties bestaat een middel tot kwaliteitsborging; ‘de goede woning’15.  

9. Beroepscode 

Het is geen beroepscode, maar men zou de oprichting van de Vereniging voor schemabeheerders16 kunnen zien 

als een opstap naar een beroepscode. De oprichting komt voort uit een andere rolinvulling door de RvA, 

waardoor een verticale zelfregulering, met de RvA als ‘accepterende’ partij is vervangen door een horizontale 

zelfregulering, waarbij schemabeheerders onderling de controle van elkaar organiseren.  

De Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi)17, kent een gedragscode met als doel de kwaliteit 

van NVCi leden te borgen en te verbeteren en bevat onder andere criteria met betrekking tot de 

dienstverlening van certificatie-instellingen. Zie ook 3. Governancecode. 

10. Sectoraal keurmerk 

Deze inventarisatie gaat specifiek over deze middelen tot kwaliteitsborging. Als keurmerken door een ander 

partij zoals een verzekeringsmaatschappij, een bank of een overheid worden overgenomen in hun beleid, 

krijgen de keurmerken nog meer waarde. Voorbeelden zijn o.a. het – momenteel nog lopende – overleg tussen 

verzekeraars en HRSolar over zonnepanelen en het betrekken door de Rabobank van keurmerken in haar 

leningbeleid18. 

11. Handvest 

De Green Deal Decentrale Warmtetechnieken kan gezien worden als een - vrijwillig en vrijblijvend - een 

Handvest. Partijen hebben immers met elkaar afspraken gemaakt en de Green Deal getekend.  

Het convenant Verduurzaming koopketen kan ook gezien worden als middel tot kwaliteitsborging. In het 

convenant spreken partijen af dat voor de betreffende koopwoning relevante informatie over verduurzaming 

overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is. En dat kopers snel en makkelijk worden voorzien van onafhankelijk 

advies. Daarmee zijn in zekere zin afspraken gemaakt over de kwaliteit van de informatie en van het advies.  

12. Overige middelen van alternatieve kwaliteitsborging 

Onderstaande middelen zijn niet eerder genoemd als alternatieve kwaliteitsborging maar kunnen wel als 

zodanig worden gezien.  

• Garantie of garantiefondsen. De breedte en duur van een garantie bij een product of dienst vormen 

een vorm van kwaliteitsborging. Garantiefondsen zijn een middel tot kwaliteitsborging, ofwel direct 

omdat de afnemer een garantie krijgt op levering of prestatie, dan wel indirect omdat onderling de 

deelnemers aan het garantiefonds elkaar scherp houden. Bij het verduurzamen van woningen zijn 

bijvoorbeeld de Stichting Gevelgarantie, de Stichting Garantiefonds Duurzame Energie (GFDE) en de 

Stichting Garantiefonds Zonne-energie (SGZE) actief. De GFDE geeft zelf certificaten uit en is dus ook 

een keurmerkgever.  

• Bedrijfsbetrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van het bedrijf achter het product of de dienst geeft 

de consument een ‘betrouwbare’ indruk. Zo is Coolblue voor zover wij konden zien als bedrijf niet 

erkend voor de installatie van zonnepanelen, maar ze is als bedrijf wel degelijk bekend en die 

merkbekendheid straalt af op haar installateurs van zonnepanelen. 

• NEN. De NEN maakt zelf geen keurmerken en is ook geen keurmerkgever, maar maakt als 

schemabeheerder zogenaamde ‘certificatieschema’s’, die borgen dat de kwaliteit van de keurmerken 

hoog is en overal gelijk blijft. De NEN-eisen19 zijn - in overleg met de NEN - buiten de scope van onze 

 
15 De goede woning 
16 Vereniging van schemabeheerders 
17 NVCI 
18 Rabobank 
19 NEN 

https://www.degoedewoning.nl/over-ons/visitatie
https://www.schemabeheerders.nl/vereniging/
https://www.nvci.nl/over-nvci/speerpunten/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/impactlening/duurzame-keurmerken/
https://www.nen.nl/energie/zonneenergie
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inventarisatie gebleven. Een keurmerk kan zich wel baseren op NEN-eisen, bijvoorbeeld doordat een 

erkend bedrijf gebruikt maakt van producten die aan NEN-eisen voldoen. Dan komen die NEN-eisen 

via een omweg weer binnen onze inventarisatie.  

• Handboeken. We zien dat veel certificaten en keurmerken hun basis vinden in handboeken. Dan kan 

het bijvoorbeeld gaan om cursusmateriaal dat leidt tot een examen met een certificaat maar dat hoeft 

niet. Deze handboeken zijn ook als losstaande vorm van kwaliteitsborging te zien. De ISSO-

bibliotheek20 geeft alleen al vijf handboeken en 32 instructieboeken als zoekresultaat op de term 

‘woning’  

• Het gebouwenpaspoort/Kadaster. Eén van de mogelijkheden om de circulariteit van de bouwsector te 

stimuleren, is door gebruik te maken van een ‘gebouwenpaspoort’. In het Gebouwenpaspoort worden 

de vitale gegevens van een gebouw verzameld en opgeslagen in een centrale database. Als zodanig 

zegt een paspoort alleen iets over gebruikte materialen, niet over de kwaliteit van de gebruikte 

materialen. Maar een vrijwillig paspoort kan wel als een indirecte vorm van kwaliteitsborging worden 

gezien.  

• Centrale inkoop. De Vereniging Eigen Huis, commerciële partijen en ook de Consumentenbond 

organiseren centrale inkoop; “Met het Cv-ketel collectief21 zorgt de Consumentenbond voor een 

transparante markt met veilige ketels, gecertificeerde installateurs en eerlijke prijzen.” en de VEH: “Bij 

de Collectieve Inkoop Zonnepanelen22 stelt Vereniging Eigen Huis strenge eisen aan de deelnemende 

leveranciers, het totale systeem en de installatie van het systeem.” 

• Peer review. De peer review wordt tussen schemabeheerders en accreditatie instanties toegepast. Zij 

‘auditen’ respectievelijk evalueren elkaar iedere vier jaar. Peer reviews hebben wij niet teruggevonden 

tussen keurmerkmakers onderling.  

• Co-regulering. Tussen zelfregulering bijvoorbeeld met keurmerken en regulering met behulp van wet- 

en regelgeving bestaat de een tussenvorm ‘co-regulering’. Dit kan worden gezien als een vorm van 

‘slimme sturing’, waarbij de overheid met bijvoorbeeld de ondersteuning van certificeren en ronde 

tafels de opbouw van keurmerken stimuleert, of andersom: waarbij de overheid gebruik maakt van de 

kennis uit de branche om haar beleid vorm te geven. Voorbeelden van beide zijn:  

o De KiK-tool wordt door brancheorganisaties aanbevolen als rekenmiddel om aan bouweisen te 

voldoen.  

o De handreikingen voor de veiligheid bij waterstof23 die de leden van het platform 

Opwegmetwaterstof hebben opgesteld richting vergunningverleners.  

Van de elf mogelijke alternatieve wijzen van kwaliteitsborging vonden wij er zeven in dit veld. Onze impressie is 

dat het gehele speelveld van kwaliteitsborging breed is. Daarbinnen zijn de keurmerken eigenlijk niet los te zien 

van mogelijke andere middelen van kwaliteitsborging. Een garantieregeling kan bijvoorbeeld als eis stellen dat 

een deelnemend bedrijf keurmerkhouder is en keurmerken kunnen op hun beurt weer een review betrekken.  

  

 
20 ISSO 
21 Cv-ketel collectief 
22 VEH 
23 Op weg met waterstof 

https://kennisbank.isso.nl/bibliotheek
https://cvketelcollectief.consumentenbond.nl/wizard
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen?utm_source=ehm&utm_medium=artikel&utm_campaign=algemeen&utm_term=maart&utm_content=zonnepanelen#/
https://opwegmetwaterstof.nl/handreikingen-voor-vergunningverlening/
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1. Conclusies 

De hoofdvraag van het onderzoek is: Welke keurmerken zijn er en wat houden de keurmerken in? In bijlage I is 

een overzicht van de geïnventariseerde keurmerken opgenomen. Daarnaast is separaat een database en een 

factsheet per keurmerk aangeleverd waarin per keurmerk is opgenomen wat het keurmerk inhoudt. Hieronder 

hebben we overkoepelende conclusies opgenomen. 

De inventarisatie heeft een overzicht van 40 keurmerken opgeleverd met in totaal ruim 54.000 

keurmerkhouders. De meeste keurmerken richten zich op isolerende maatregelen en worden verstrekt aan 

een organisatie. De meeste keurmerken stellen eisen aan de toegepaste techniek en de wijze van installatie 

of bouw. 

We hebben 40 keurmerken gevonden en getoetst bij de keurmerkmakers en keurmerkgevers. Daarnaast 

hebben we nog een groep van 64 potentiële keurmerken geïdentificeerd en benaderd. Dit zijn bijvoorbeeld 

brancheverenigingen en registers die aangaven geen keurmerk te zijn of niet binnen de scope te vallen.  

De meeste geïnventariseerde keurmerken richten zich op isolerende maatregelen (van 14 keurmerken voor 

gevelisolatie tot 10 keurmerken voor vloerisolatie). Daarna komen respectievelijk de bioketel (8 keer), 

ventilatie, de zonneboiler en zonnepanelen (allen 7 keer) het meest voor. Een keurmerk kan ook betrekking 

hebben op meerdere maatregelen. 

In de meeste gevallen is een organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf) de houder van het keurmerk (33 keer), 14 

keurmerken richten zich op een product en 9 op een proces of een systeem. Een keurmerk kan ook meerdere 

type houders hebben (bijvoorbeeld zowel bedoeld voor een organisatie als een proces). De meeste 

keurmerken stellen eisen aan de toegepaste techniek (25 keer), de wijze van installatie of bouw (21 keer), de 

klachtenafhandeling (15 keer), de bedrijfsvoering en/of garanties op het resultaat (beide 12 keer).  

Er zijn grote verschillen in de omvang van keurmerken, in termen van het aantal keurmerkhouders. Er zijn 11 

keurmerken met meer dan duizend keurmerkhouders en 3 keurmerken met tussen de 1 en 10 

keurmerkhouders. De hoeveelheid keurmerkhouders geeft een indicatie van het bereik van een keurmerk. 

Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat het aantal houders ook afhankelijk is van de 

betreffende markt (of het gaat om een productkeurmerk of een organisatiekeurmerk bijvoorbeeld). 

De meerderheid van de geïnventariseerde keurmerken is op een professionele manier opgezet.  

Dat wil zeggen dat voldaan dient te worden aan geformuleerde eisen voordat iemand volgens een 

erkenningsregeling wordt toegelaten (alle keurmerken), dat de keurmerkhouders worden gecontroleerd 

door gecertificeerde instellingen (60%), dat de keurmerken een klachtenregeling hebben (85%) en dat 

keurmerken sanctiebeleid hebben waarbinnen ze de afgelopen jaren ook daadwerkelijk sancties oplegden. 

We hebben de keurmerken niet beoordeeld. Daardoor kunnen we ook geen inhoudelijke conclusies trekken 

over de keurmerken. Wel zien we dat het grootste deel van de keurmerken verschillende waarborgen kent en 

daadwerkelijk van meerwaarde kan zijn voor de woningeigenaar.  

Het landschap van keurmerken voor het verduurzamen van particuliere woningen is diffuus. Een 

gemeenschappelijke taal ontbreekt, de scope en opzet is ongelijksoortig en wie precies welke rol speelt 

verschilt. 

Wat de respondenten ons teruggaven is dat er sprake is van een wildgroei aan keurmerken en dat het een 

lastig onderwerp is om duidelijkheid in te scheppen. Ieder keurmerk heeft zijn eigen ‘hoekje’ met een eigen 

taal, een eigen proces en een eigen organisatie. Logisch omdat het doel van een nieuw keurmerk is om 

onderscheidend te zijn. Dit maakt een inventarisatie complex maar zorgt voor een grote bereidheid bij 

respondenten om mee te werken aan duidelijkheid, zowel tijdens ons onderzoek als in een mogelijk vervolg.  
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Actoren hanteren voor zichzelf en voor hun keurmerken verschillende termen. We hebben getracht 

duidelijkheid te verschaffen door heldere definities te introduceren (zie bijlage II). Zo maken we bijvoorbeeld 

onderscheid tussen de keurmerkmaker (de partij die het keurmerk heeft ontwikkeld), de keurmerkgever (de 

partij die het keurmerk verstrekt) en de keurmerkhouder (de organisatie, het product, het proces of het 

systeem dat een keurmerk heeft ontvangen).  

Naast keurmerken zijn we verschillende andere middelen van kwaliteitsborging tegengekomen. Deze 

middelen zouden, alle op hun manier en in combinatie met de keurmerken, van waarde kunnen zijn om de 

betrouwbaarheid van bijvoorbeeld leveranciers, producten en/of installateurs aan te tonen.  

Een keurmerk is in onze definitie “een vrijwillig merkteken dat belooft dat een product, dienst, bedrijf, proces 

of keten aan bepaalde, bovenwettelijke, kwaliteitseisen voldoet.” Alternatieve middelen van kwaliteitsborging 

hebben we ook gevonden. Dit betreffen onder meer gedragscodes, benchmarks, beroepscodes en handvesten. 

Deze middelen van kwaliteitsborging vallen niet onder de definitie. Toch bieden ook deze middelen een 

mogelijkheid om de kwaliteit te borgen, zowel afzonderlijk als in combinatie met keurmerken.  

5.2. Aanbevelingen/vervolgstappen 

We hebben de keurmerken gezocht, gevonden en geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie geven we 

een aantal aanbevelingen/vervolgstappen mee.  

1. Borg de kwaliteit van keurmerken met een onafhankelijk fundament 

Consumenten gaan er volgens de ACM vanuit dat beeldmerken door onafhankelijke instanties worden 

afgegeven en gecontroleerd, en dus betrouwbaar zijn. Bij sommige beeldmerken wordt die onafhankelijkheid 

geborgd doordat de instantie die het beeldmerk afgeeft daarvoor geaccrediteerd is door de RvA. Maar dat is 

lang niet altijd het geval. De ACM pleit voor een generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van 

beeldmerken, opgesteld door marktpartijen en brancheorganisaties. Er moeten volgens de ACM-eisen worden 

geïntroduceerd voor oprichting van een keurmerk waarbij een voorwaarde is dat het keurmerk transparant is 

over wat zij waarborgt en dat wordt toegezien op de naleving. In 2020 roept de ACM de wetgever zelfs op om 

het generiek referentiekader af te dwingen, omdat marktpartijen er niet zelf aan toe zijn gekomen.  

Wij sluiten ons bij de ACM aan, met drie concrete suggesties:  

• Ontwikkel een gezamenlijke taal. We constateren dat het landschap van keurmerken diffuus is. Om 

keurmerken op een vergelijkbare wijze te kunnen gebruiken op een platform is het van belang om toe te 

werken naar een gezamenlijke taal. De meest volledige woordenlijst vonden wij op de website van de 

Raad voor Accreditatie.24 Die lijst bevat echter niet alle begrippen die wij nodig hadden. In bijlage II is 

daarom een begrippenlijst uitgewerkt waarvan een groot deel is overgenomen van de Raad voor 

Accreditatie.  

• Schep helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden van actoren. We zien dat de rollen en 

verantwoordelijkheden door elkaar lopen. We geven daarom mee om duidelijkheid te scheppen over 

ieders rol. Onze schets van het keurmerkenveld in hoofdstuk 2 is daartoe een aanzet.  

• Werk in gezamenlijkheid aan het verhogen van de kwaliteit(seisen) en onafhankelijkheid van de 

keurmerken. Er zijn goede voorbeelden die gevolgd kunnen worden en er zijn horizontale 

verbeterslagen denkbaar, zoals een gezamenlijke geschillencommissie, klachtenafhandeling, 

garantieverlening et cetera. Het generiek referentiekader kan in veel gedaanten vorm krijgen.  

2. Door verschillende kenmerken van de geïnventariseerde keurmerken te combineren kan mogelijk een 

beeld worden gevormd over professionaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.  

Het is niet onze opdracht geweest om de keurmerken te beoordelen. Wel hebben we de inventarisatie zo 

ingericht dat een combinatie van verschillende feitelijke vragen het mogelijk maakt een indruk te krijgen van de 

kwaliteit van een keurmerk. Dat wil zeggen dat een beeld ontstaat over de professionaliteit, de 

 
24 Website RvA 

https://www.rva.nl/verklarende-woordenlijst
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onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van een keurmerk. Volgens ons zouden de volgende indicatoren 

hierbij een rol kunnen spelen: 

• Of het keurmerk wordt uitgegeven door een certificerende instelling; 

• Welke aspecten van de keurmerkhouder worden gecontroleerd; 

• Of er een klachtenregeling en/of geschillencommissie aanwezig is; 

• Of er beleid is om sancties uit te geven en of er in de afgelopen periode dan daadwerkelijk sancties zijn 

uitgegeven.  

Zoals gezegd vormen deze aspecten een indicatie voor de kwaliteit maar vormen ze geen garantie op kwaliteit 

of dat het keurmerk hieraan voldoet. Dat hangt tevens af van het doel van de beoordeling (denk aan onder 

andere consumentenvertrouwen, marktonderscheidend vermogen of technische kunde). 

3. Aanvullende eis voor een kwalitatief hoogwaardig keurmerk kan de beschikbaarheid van een evaluatie 

zijn. 

Tot nu toe worden keurmerken – voor zover wij konden achterhalen – niet geëvalueerd op doelbereik. Over 

het algemeen maken evaluaties keurmerken sterker omdat er geleerd wordt van de bevindingen. Een partij die 

keurmerken gaat gebruiken (zoals voor vermelding in een bedrijvenmodule) zou als extra kenmerk kunnen 

toevoegen of er een evaluatie is gehouden.  

4. Keurmerken zijn niet statisch en het overzicht ervan zal daarom periodiek moeten worden herijkt.  

De markt van maatregelen om woningen te verduurzamen is voortdurend in beweging. Dit leidt er tevens toe 

dat er ook voortdurend keurmerken bijkomen en weer afgaan. We bevelen daarom aan het overzicht van 

keurmerken niet als een statisch gegeven te zien maar periodiek te herijken. Bijvoorbeeld op basis van een 

inventariserende ronde tafel met consumentenorganisaties, brancheorganisaties en keurmerkgevers en 

schemabeheerders. 

5.3. Reflectie 

Ons beeld van de inventarisatie is dat de 40 keurmerken een goede basis vormen voor de vervolgstappen. 

Echter kan niet uitgesloten worden dat er nog andere keurmerken bestaan die niet uit de inventarisatie naar 

voren zijn gekomen. Dit heeft de volgende redenen: 

• Ten eerste bestaat er, door het ontbreken van een gedeeld referentiekader, geen eenduidigheid bij de 

betrokkenen over wat een keurmerk is en wat niet.  

• Ten tweede hebben we een brede quick-scan uitgevoerd om keurmerken te inventariseren. Alle 

partijen die volgens ons mogelijk in aanmerking komen als keurmerk hebben we benaderd en 

nagebeld. De meeste gaven aan dat ze niet binnen de scope vielen of geen keurmerk waren. Het is 

echter niet uit te sluiten dat hier partijen tussen zitten die bij het zien van de resultaten alsnog 

aangeven wel binnen de scope te vallen.  

• Ten derde biedt deze inventarisatie slechts een opname in de tijd. Er komen steeds keurmerken bij en 

er verdwijnen keurmerken.  

We hebben het onderzoek zo ingericht dat de kans op volledige en correcte weergave van de keurmerken zo 

groot mogelijk is. We hebben de uitvraag zo eenvoudig mogelijk ingericht zodat keurmerkmakers uitsluitend de 

voor hen relevante vragen kregen. Indien we bij het invullen van de uitvraag toch zagen dat partijen vragen niet 

begrepen dan hebben we hen gebeld om eventuele onduidelijkheden te bespreken. De verzamelde gegevens 

over het keurmerk hebben we geanalyseerd en per keurmerk in een factsheet opgenomen. Deze factsheets zijn 

ter validatie voorgelegd aan de keurmerkmakers. Daarop heeft de helft van de keurmerkhouders nog een 

reactie gegeven.  
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BIJLAGE I. EEN OVERZICHT VAN DE 

GEÏNVENTARISEERDE KEURMERKEN 
De bijlage is apart meegezonden. 
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BIJLAGE II. LIJST MET TERMEN 
Term Omschrijving 

accreditatie een onafhankelijke bevestiging van de deskundigheid, onpartijdigheid 
en onafhankelijkheid van een conformiteitbeoordelende organisatie, op 
basis van internationaal geharmoniseerde normen 

accreditatie standaard de eisen waaraan een keurmerkgever moet voldoen 

accrediteren  letterlijk: vertrouwen geven 

accreditatie-instantie 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  

accrediterende instantie zie: accreditatie-instantie 

accreditatiemerk logo dat geaccrediteerde organisaties mogen gebruiken op certificaten 
en andere communicatie-uitingen, als bewijs van accreditatie 

accrediteur  zie: accrediterende instantie  

attest zie: keurmerk 

attest-met-productcertificaat zie: keurmerk 

auditor zie: keurmerkgever 

beoordeling 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’.  

beoordelingsgrondslag  zie: kwaliteitseisen 

beoordelingsrichtlijn  zie: kwaliteitseisen 

BRL’s beoordelingsrichtlijnen 

CBI conformiteitsbeoordelende instelling 
zie: keurmerkgever 

conformiteitsbeoordelende 
instelling 

zie: keurmerkgever 

certificaat zie keurmerk 

certificaatmaker online tool om diploma’s en certificaten te laten drukken 

certificatie De onafhankelijk beoordeling of test dat een product, bedrijf, dienst, 
managementsysteem of persoon voldoet aan kwaliteitseisen. Dit leidt 
bij goed resultaat tot een certificaat.  

certificatie-instelling zie: keurmerkgever 

certificatieschema een algemeen stelsel van eisen, voorschriften en procedures voor het 
kunnen beheren, uitvoeren en afgeven van certificaten 

certificeerder zie: keurmerkgever 

certificeren 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’). 

certificerende instelling zie: keurmerkgever 

claim 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 het proces waarin wordt aangetoond of is voldaan is aan de 
vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem, persoon 
of instantie. 

conformiteitverklaring verklaring waarin wordt bevestigd dat een product, proces, dienst, 
systeem of persoon voldoet aan specifieke eisen 

dienst een transactie waarbij een niet-fysiek ‘goed’ wordt geleverd 

erkende kwaliteitsverklaringen een verklaring dat het product aansluit aan de bouwtechnische eisen in 
het Bouwbesluit 2012 

erkennen 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’). 

erkenning zie keurmerk 

geschorst certificaat keurmerk dat inhoudelijk niet voldoet aan de BRL en derhalve voor een 
bepaalde tijd is bevroren 

geaccrediteerde organisatie organisatie waarvan de accreditatie-instantie heeft vastgesteld dat ze 
voldoet aan de eisen van een specifieke internationaal geharmoniseerde 
norm 

handboek zie: kwaliteitseisen  

keurmerk 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. 

keurmerkeigenaar zie: keurmerkmaker 

keurmerkgever 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; 

keurmerkhouder 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.  

keurmerkmaker 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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)
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Hieronder vallen: 

• keurmerkeigenaar; 

• keurmerkontwikkelaar 

keurmerkontwikkelaar zie: keurmerkmaker 

registerhouder 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.  

keurmerkverlener zie: keurmerkgever 

kwaliteitseisen 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) 

kwaliteitsinstelling een onafhankelijke organisatie die kwaliteitsregelingen ontwerpt.  
Zie: keurmerkmaker 

kwaliteitsregeling een kwaliteitsregeling is 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 

kwaliteitsverklaring zie: keurmerk 

licentieovereenkomst 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. 

managementsysteemcertificatie onafhankelijke bevestiging dat het managementsysteem van een 
organisatie aan specifieke eisen voldoet 

nationale beoordelingsrichtlijn zie: kwaliteitseisen 

norm 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 

normalisatie het proces om tot normen te komen 

notified body zie: keurmerkgever 

opgeschort certificaat kwaliteitsverklaring (keurmerk) waarop tijdelijk niet geproduceerd of 
geleverd wordt 

peer review 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. 

persoonscertificatie onafhankelijke bevestiging dat een persoon aan specifieke eisen voldoet 

proces (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 

procescertificaat zie: keurmerk 
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product een artikel, iets dat men maakt of op de markt brengt 

productcertificatie onafhankelijke bevestiging dat een product, dienst of proces aan 
specifieke eisen voldoen 

productcertificaat zie: keurmerk 

registerhouder het CRT wordt gezien als registerhouder. 
zie: keurmerkgever 

schema een certificatiesysteem 

schema voor 
conformiteitbeoordelingen 

document of set van documenten waarin het onderwerp, de eisen en 
procedures voor een specifieke conformiteitbeoordeling zijn vastgelegd 

schemabeheer het actueel houden van het certificatiesysteem en het 
(door)ontwikkelen daarvan op basis van positieve en negatieve signalen 
van belanghebbenden 

schemabeheerder  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 

scope activiteit of verrichting waarvoor een organisatie geaccrediteerd is of wil 
worden 

systeem 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 

techniekgebied 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 BRLen in ‘techniekgebieden’.  

uitvoeringsrichtlijn (URL) zie: kwaliteitseisen 

vervallen certificaat kwaliteitsverklaring (keurmerken) die is beëindigd 

 


