
Het energielabel ondergaat een metamorfose! 

 

 
De etikettering die weergeeft hoeveel energie elektrische en huishoudelijke apparaten 
verbruiken, wordt tegen 1 maart 2021 herzien en vereenvoudigd. 

In de loop der jaren is de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd. In de handel verkrijgbare 
apparaten worden steeds vaker uitgerust met energieklassen boven A (van A+ tot A+++). 

Het is inderdaad niet altijd even gemakkelijk voor de consument om gelijke tred te houden, wat een van 
de redenen is waarom het etiket met de vermelding van het energieverbruik van elektrische en 
huishoudelijke apparaten vanaf 1 maart 2021 zal worden herzien en vereenvoudigd.  

 

In praktijk ! 

Het doel van deze verandering is om gelijke tred te houden met de vooruitgang in de energieprestaties 
en ook om de productie van steeds energie-efficiëntere apparaten te stimuleren. 

Om welke categorieën gaat het? 

In eerste instantie zullen vier categorieën van apparaten worden beïnvloed door de nieuwe indeling: 

1. huishoudelijke wasmachines en was-drogers (geen wasdrogers!); 

2. televisies en computermonitoren; 

3. koelapparatuur (koelkasten, diepvriezers en wijnkelders); 

4. huishoudelijke afwasmachines. 

Vanaf 1 september 2021 zullen er elektrische lampen worden toegevoegd. De andere categorieën van 
apparaten zullen later volgen. 

 



Overgangsperiode van vier maanden 

De nieuwe labels worden verplicht vanaf 1 maart 2021. 

Van 1 november 2020 tot 28 februari 2021 moeten het oude en het nieuwe labels door de fabrikanten, 
de wettelijke vertegenwoordigers en de (EU-)importeurs aan de dealers worden geleverd bij het toestel.  

Indien het nieuwe etiket een andere test vereist, is alleen het nieuwe etiket verplicht als het product 
vóór deze data niet op de markt werd gebracht.  

Voor toestellen van modellen die vóór 1 november 2021 op de markt zijn gebracht, moet het nieuwe 
etiket op verzoek van de handelaars worden geleverd, behalve als het model niet meer op de markt 
wordt gebracht en het herschikte label een andere test vereist. 

De dealers hebben 14 dagen de tijd om de oude etiketten te vervangen door nieuwe. 

 

Versoepeling van de controlemaatregelen als gevolg van het coronavirus 

In veel lidstaten zijn fabrieken en laboratoria gesloten als gevolg van de COVID-19-pandemie, of 
hebben ze te maken gehad met een personeels- en capaciteitsvermindering. Dit kan het voor de 
fabrikanten moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om hun producten te testen en zo de informatie te 
verkrijgen die nodig is voor de technische documentatie of het productinformatieblad en het label, al 
naar gelang het geval.  

Daarom heeft de Commissie in een recente mededeling aangegeven dat indien de nationale 
markttoezichtautoriteiten niet toezien op de naleving van de verplichting om bij het in de handel brengen 
van het product een aangepast label te verstrekken en om de parameters van het productinformatieblad 
met ingang van 1 november 2020 in de productdatabank in te voeren, de Commissie zal afzien van het 
inleiden van inbreukprocedures zolang dit gebrek aan handhaving van 1 november 2020 tot 1 maart 
2021 in de tijd beperkt blijft en de leveranciers de ontbrekende labels vóór 1 maart 2021 aan de 
handelaars verstrekken.  

 

Is dit een radicale verandering? 

Het is inderdaad een radicale verandering. Alles zal worden herzien, maar voornamelijk (vooral?) de 
testmethode en de indelingscriteria. Er kunnen dus geen vergelijkingen worden gemaakt! De A's van 
morgen zullen helemaal niet meer hetzelfde zijn als die van vandaag.  

Bovendien worden er geen apparaten meer in de nieuwe A-klasse ingedeeld. De nieuwe klasse A is 
bedoeld voor apparaten die in de toekomst een hogere energieprestatie zullen hebben dan de 
apparaten die nu op de markt zijn. Op deze manier wordt de technologische ontwikkeling gestimuleerd 
zonder dat de indeling op korte termijn hoeft te worden gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 


