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Gevestigd te

 
(Lees door op achterzijde)

Overeenkomst toegang  
internetapplicatie en registratiesysteem 
energielabel woningbouw 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PARTIJEN
1. De Staat der Nederlanden,  waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Economische 
Zaken, namens deze de teammanager Woningbouw van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, ing. H.B. van Eck, hierna te noemen: ‘RVO.nl’;

en

 

te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

hierna te noemen: ‘erkend deskundige energielabel woningbouw’;

OVERWEGENDE DAT
-  RVO.nl namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkre-

laties verantwoordelijk is voor procedure omtrent het registreren van 
energielabels woningbouw;

-  RVO.nl namen van de erkend deskundigen registreert en beheert  
(artikel 6, van de Regeling Energieprestatie Gebouwen zoals die vanaf  
1 januari 2015 luidt);

-  erkend deskundige in de zin van de Regeling Energieprestatie 
Gebouwen zoals die vanaf 1 januari 2015 luidt optreedt;

-  toegang tot de internetapplicatie en het registratiesysteem energielabel 
voor woningen nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren 
die betrekking hebben op het behandelen van aanvragen voor het 
registreren van energielabels woningbouw en conform de Regeling 
Energieprestatie Gebouwen zoals die vanaf 1 januari 2015 luidt;

-  Partijen de onderlinge verhouding en afspraken nader wensen vast te 
leggen in deze overeenkomst (hierna te noemen: ‘Overeenkomst’).
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>>      Duurzaam, Agrarisch, Innovatief  

en Internationaal ondernemen



Partij 1:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
de directeur Nationale Programma’s,
namens deze:

ing. H.B. van Eck
Teammanager Woningbouw

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

Artikel 1. Onderwerp van de Overeenkomst
1.1  De erkend deskundige energielabel woningbouw wordt als zodanig 

geregistreerd en krijgt toegang tot de internetapplicatie en het 
registratiesysteem energielabel woningen.

1.2 De erkend deskundige energielabel woningbouw heeft eHerkenning.
1.3  RVO.nl vermeldt de erkend deskundige energielabel woningbouw in 

de internetapplicatie energielabel voor woningen.
1.4  De erkend deskundige energielabel woningbouw draagt de kosten 

voor het examen, eHerkenning en de geschillenprocedures als 
bedoeld in artikel 2, onderdeel d. 

1.5  De erkend deskundige energielabel woningbouw is verplicht zich te 
registreren bij de Geschillencommissie Energielabel van de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Artikel 2. Integriteitsverklaring 
De erkend deskundige energielabel woningbouw:
a.  voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van vakbekwaamheid;
b.   voert de werkzaamheden uit op een integere, zorgvuldige, onafhan-

kelijke wijze;
c.   gaat zorgvuldig om met gegevens van de woningeigenaren en neemt 

de Wet bescherming persoonsgegevens daarbij in acht;
d.   is verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele geschillen met 

de woningeigenaar.

Artikel 3. Instructiebijeenkomst
De erkend deskundige energielabel woningbouw heeft de instructiebijeen-
komst van RVO.nl bijgewoond. 
 

Artikel 4. Contactpersonen
4.1  Contactpersoon vanuit RVO.nl is ing. E.A. Blankestijn, senior 

programma-adviseur E&GO.
4.2  Contactpersoon vanuit erkend deskundige energielabel woningbouw 

is  ondergetekende, genoemd onder partij 2.

Artikel 5. Geschillen en toepasselijk recht
5.1  In het geval van geschil tussen Partijen zal dit worden voorgelegd aan 

de rechtbank in Den Haag, tenzij partijen alsnog een andere vorm van 
geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

5.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid
Een ieder verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeen-
komst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken aan 
derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de 
rechter hem tot bekendmaking verplicht.

Artikel 7. Slotbepalingen
7.1  De Overeenkomst heeft een looptijd van datum ondertekening van 

deze overeenkomst tot en met de geldigheidsdatum van het bewijs 
van vakbekwaamheid.

7.2  Bij niet naleving van de Overeenkomst door de erkend deskundige 
energielabel woningbouw kan de Overeenkomst per direct worden 
opgezegd.

7.3  Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel 
eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken 
omtrent het onderwerp van de Overeenkomst.
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