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Geachte mevrouw Felix,  
 
Hierbij ontvangt u de reactie van de VNG op de consultatie van de Regeling keuringen 
airconditioningsystemen (hierna: regeling). 
 
Wij ondersteunen deze nadere uitwerking. VNG wil in het bijzonder aandacht vragen voor de 
lastendruk bij gemeenten als gevolg van de implementatie van de richtlijn.  
 
De regeling bevat de nadere uitwerking van de keuringsmethodiek en de eisen voor de 
keuringsdeskundige zodat wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de EPBDIII. 
Deze regeling bevat geen nieuwe eisen of een verzwaring van bestaande eisen ten opzichte van de 
implementatie van de EPBDIII op 10 maart 2020.  
De doelgroep is het bevoegd gezag, deskundigen op het gebied van keuringen van 
airconditioningssystemen, exameninstellingen, vastgoedbeheerders en gebouweigenaren.  
 
Bij de implementatie van de richtlijn was er sprake van een tijdsdruk vanuit de EU. Voor de jaren 
2020 en 2021 zijn er middelen toegezegd aan gemeenten ter dekking van de kosten voor toezicht 
en handhaving. Daarnaast is er door BZK en VNG samengewerkt aan een handhavingsprotocol.  
 
In 2021 zou er een evaluatie plaatsvinden en BZK en VNG zouden evalueren of de bedragen die in 
2020 en 2021 door BZK beschikbaar zijn gesteld1 voldoende passend waren voor de implementatie 

 
1Voor 2020 en 2021 1,8 miljoen per jaar over te maken aan gemeenten ter dekking van de kosten voor toezicht en 
handhaving.  
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en uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken van gemeenten en of dat compensatie of 
bijstelling voor 2022 en de jaren daarna gewenst is. 
 
VNG treedt graag verder in contact met BZK over de nog uit te voeren evaluatie en de daaraan 
gekoppelde compensatie-bedragen per jaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
A.J. Vermuë 
Directeur Beleid 
  
 


