Vanaf 1 maart 2021 gelden nieuwe regels voor de energielabels van koelkasten,
wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers. Het A+++ label verdwijnt en men
schakelt over naar de A-G schaal. Voornoemde producten kunnen onder bepaalde
voorwaarden aangekocht worden met ecocheques indien zij werden opgenomen in de
exhaustieve lijst van ecologische producten en diensten vastgelegd in de binnen de Nationale
Arbeidsraad gesloten CAO nr. 98. De NAR CAO nr. 98 werd echter nog niet aangepast. Wij
lichten de eventuele moeilijkheden hieromtrent verder toe.
1. Nieuwe energielabels vanaf 1 maart 2021
Vanaf 1 maart 2021 worden producten ingedeeld in de klassen A tot G in plaats van A+++ tot
D zoals dat daarvoor het geval was. De nieuwe indeling geldt voor de volgende producten:
•
•
•
•
•

koelkasten
vaatwassers
wasmachines
tv's
lampen

Producten van de eerste vier categorieën moeten al vanaf 1 maart 2021 voorzien zijn van het
nieuwe etiket. Voor lampen is dit 1 september 2021.
1.1.

Waarom energielabels?

De wetgever heeft de energielabels ingevoerd die als doel hebben :
•
•
•

het indelen van huishoudelijke apparaten naar energieverbruik, op een schaal van A
tot en met G;
het inlichten van de consumenten naar het energieverbruik van de huishoudelijke
apparaten;
het stimuleren van bedrijven teneinde goederen te ontwerpen die minder energie
verbruiken.

Toestellen van klasse A (groen) verbruiken de minste energie en zijn dus het meest energieefficiënt. Toestellen van klasse G (rood) verbruiken de meeste energie.
2. Ecocheques
2.1.

Huidige regeling

De binnen de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO nr. 98 stelt de exhaustieve lijst van
ecologische producten en diensten vast die met ecocheques aangekocht kunnen worden. Met
andere woorden, toestellen die energiezuinig zijn kan met betalen met ecocheques.
De volgende goederen zijn opgenomen in de exhaustieve lijst van NAR CAO nr. 98 :
I. Energiebesparing
A. Aankoop, plaatsing en herstelling van de volgende producten met het Europese
energielabel vanaf de klasse:

A++:
•
•
•

huishoudelijke afwasmachines;
koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;
huishoudelijke wasmachines, droogtrommels en combinaties daarvan;

A+:
•

televisies,
ovens
en
warmwatertoestellen;

•

stofzuigers en elektrische lampen, verlichtingsarmaturen en ledverlichting;

afzuigkappen,

ruimteverwarmingstoestellen

en

B:

Noodzaak aan nieuw akkoord vanaf 1 maart 2021
Zoals eerder aangehaald kan men momenteel enkel energiezuinige goederen kopen met
ecocheques indien zij opgenomen zijn in de exhaustieve lijst opgenomen in de NAR-CAO nr.
98. Strikt gezien houdt dit in dat vanaf 1 maart 2021 bepaalde goederen niet meer met
ecocheques aangekocht kunnen worden. Een aanpassing van de NAR-CAO nr. 98 dringt zich
op.
Er is nog onduidelijkheid wanneer er een aanpassing komt, alsook wat deze aanpassing zal
inhouden. De sociale partners binnen Groep 10 komen begin volgende week te samen om
zich te buigen over dit onderwerp.
Wat indien er tegen 1 maart 2021 geen akkoord is?
Indien de NAR CAO nr. 98 niet aangepast is tegen 1 maart 2021, dient men noodgedwongen
verder te gaan met de huidige regeling (nl. vanaf A+). In principe zouden zich er praktische
problemen kunnen stellen bij de aanvaarding van ecocheques voor toestellen die vallen onder
één van de 4 categorieën van producten die op 1 maart 2021 een nieuw energielabel krijgen:
•
•
•
•

huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (geen droogautomaten!);
huishoudelijke afwasmachines/vaatwassers;
koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten);
elektronische schermen (televisietoestellen en computerschermen).

We willen erop wijzen dat de problemen beperkt blijven. Hierbij maken we een onderscheid
tussen de volgende groepen:
Alle toestellen die voor 1 november 2020 op de Europese markt zijn gebracht mogen nog tot
30 november 2021 verder verkocht worden onder het “oude” energielabel. Hier stelt zich het
probleem van de huidige voorwaarde van A+ zich niet en kunnen de ecocheques nog steeds
toegepast worden op deze producten.
Ook voor alle toestellen die tussen 1 november 2020 en 1 maart 2021 op de Europese markt
zijn gebracht is er geen probleem. In de overgangsfase (1 november 2020 tot 1 maart 2021)
dienden immers zowel de “oude” als de “nieuwe” energielabels meegeleverd te worden.
Hoewel vanaf 1 maart 2021 enkel nog het nieuwe label geafficheerd mag worden, zal men
zich wel mogen baseren op het “oude” label waarover men nog beschikt om de aankoop met
ecocheques vanaf A+ te verantwoorden.

Het probleem stelt zich enkel voor toestellen die vanaf 1 maart 2021 op de Europese markt
worden gebracht en énkel en alleen over een nieuw energielabel beschikken. Deze producten
zullen immers enkel het “nieuwe” energielabel hebben en de huidige voorwaarde A+ niet
halen.
Van zodra wij meer informatie hebben omtrent een eventuele aanpassing van de NAR CAO
nr. 98 zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

