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De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Milieu Centraal
Vertegenwoordigers van de Pers

Veenendaal, 15 augustus 2020

“Energielabel voor Woningen moet ook vloerverwarmingssysteem meewegen!”
Tegelzettersbond eist samen met 21 fabrikanten/handelshuizen
aanpassing label plus heroverweging belasting‐ en subsidieregelingen
Geachte dames en heren,
Het Energielabel voor woningen houdt rekening met typen HR‐ketels, (drie)dubbel glas en andere
vormen van woningisolatie, maar niet met een verantwoord afgiftesysteem van warmte en koeling
in woningen, zoals de klimaatregelende tegelvloer. Voor de andere onderwerpen is bovendien een
waaier aan subsidie‐ en belastingregelingen. BOVATIN en haar geassocieerde leden willen
bijdragen aan een soepele energietransitie bij de loskoppeling van woningen van het gasnet.
Daarom vragen wij aandacht voor het onderwerp ‘afgiftesysteem vloerverwarming en ‐koeling’ en
vragen wij u dit onderwerp mee te nemen in de herijking van het Energielabel en het op te nemen
in de criteria van de subsidie‐ en belastingregelingen.
Volgens Duits onderzoek*) kan de klimaatregelende tegelvloer tot 50% energiebesparing opleveren.
Hierbij moet wel opgelet worden dat vloerverwarming/vloerkoeling niet gecombineerd wordt met
een isolerende vloerafwerking, zoals tapijt, laminaat of hout. Dat staat namelijk min of meer gelijk
aan het inpakken van je radiatoren met isolatiemateriaal.
De warmtepomp: lagere watertemperaturen, dus efficiënte afgifte nóg belangrijker!
Zeker nu we ‘van het gas af’ gaan, en we weten dat we met lagere watertemperaturen gaan
verwarmen. Dat laatste is een consequentie van het gebruik van grondwarmtepompen. Ook bij
vloerKOELING zijn de verschillen tussen de watertemperatuur en de gewenste kamertemperatuur
slechts een paar graden; met een isolerende vloerafwerking zal er van koeling dan ook geen sprake
zijn.
BOVATIN en haar geassocieerde leden willen eraan bijdragen dat we zo snel mogelijk ‘van het gas af’
kunnen. En we vinden ook dat wij uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen een
rol hebben om onze klanten te informeren: mede daarom informeren wij NU op de website
www.MeerwaardeVanTegels.nl over de klimaatregelende tegelvloer. Propageren wij tegels? Zeker.
Al produceren of verkopen een aantal van ons ook andere producten. Maar we hopen uitgelegd te
hebben waarom wij er nu niet onder uit kunnen.
Wij vragen u dan ook:
Wilt u het onderwerp ‘afgiftesysteem vloerverwarming en ‐koeling’ mee (laten) nemen bij de
herijking van de Energielabel‐onderwerpen en de subsidie‐ en belastingregelingen, c.q.
ondersteunt u ons pleidooi?

Wij vernemen graag uw standpunt,
Hoogachtend,

Tom Sterkman, bestuurslid
met:

\
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Voor informatie: BOVATIN, Remus F.P.M. Aussen, redactie@BOVATIN.nl, tel. 06-242 70 953

*) De vermogenstests overeenkomstig DIN EN 1264 zijn uitgevoerd door de Universität Stuttgart, IGE,
testrapportnummer L.1210.P.957.SCH, en zijn opgenomen in http://www.bekotec‐
therm.nl/downloads/555271_BT_Handbuch_NL.pdf , pagina 75 e.v.

