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Veelgestelde vragen nieuw energielabel apparaten 
 
Wasmachines, wasdroogcombi’s, vaatwassers, koelkasten, vriezers, wijnbewaarkasten en 
beeldschermen krijgen vanaf 1 maart 2021 een nieuw energielabel. De meest energiezuinige 
apparaten krijgen label A, de minst energiezuinige label G. In september 2021 krijgen lampen ook 
een nieuw label en over een paar jaar andere apparaten, zoals wasdrogers.  
 
Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. 
 
 
Waarom komt er een nieuw energielabel?  
 
Fabrikanten maken de apparaten steeds zuiniger. Daarom voegde de Europese Commissie de 
energieklasssen A+, A++ en A+++ toe voor onder andere witgoed en beeldschermen. Het label A+ 
werd stapsgewijs het laagste label op de markt. Al die plussen zorgden voor verwarring en maakte 
de keuze voor een energiezuinig apparaat lastiger. Daarom gaan de plussen weg en wordt A weer 
het zuinigste label. Met deze nieuwe indeling komt er ook ruimte voor nog zuiniger apparaten die 
in de toekomst worden ontwikkeld. 
 
Een apparaat met een zuinig label is vaak duurder om te kopen, maar goedkoper in het gebruik en 
beter voor het klimaat. Volgens gegevens van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal betaal je bij 
een wasmachine met label A gemiddeld 290 euro aan energiekosten over een periode van 15 jaar. 
Bij label F is dat 560 euro.  
 

 
Voor welke apparaten komt er een nieuw energielabel? En wanneer? 
 
Wasmachines, wasdroogcombi’s, vaatwassers, koelkasten, vriezers, wijnbewaarkasten en 
beeldschermen krijgen vanaf 1 maart 2021 een nieuw energielabel. Het nieuwe energielabel is 
vanaf dan te zien in de winkel en in de specificaties online. Winkeliers hebben 2 weken om alle 
labels om te zetten, daarna is het overal doorgevoerd. 
 
Je kunt het nieuwe label vanaf 1 november 2020 al in de doos aantreffen.  
 
Lampen krijgen vanaf september 2021 een nieuw energielabel. Later volgen andere apparaten 
zoals de wasdrogers, airco’s, stofzuigers, ovens, afzuigkappen. 
 
Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe energielabel?  
 
Het oude energielabel liep van A+++ t/m D. Dat wordt A t/m G. Een apparaat dat nu label A+++ 
heeft, krijgt dan als nieuw label bijvoorbeeld label B, C of D. Het apparaat lijkt misschien 
onzuiniger, maar dat is niet zo. Het is hetzelfde zuinige apparaat. Met deze nieuwe indeling komt 
er ook ruimte voor nog zuiniger apparaten die in de toekomst worden ontwikkeld. 
 
Andere verschillen: 

 Op het energielabel komt een QR-code te staan. Met deze code kun je extra informatie 
over het product opzoeken.  

 Het energielabel toont het verbruik van wasmachines, wasdroogcombi’s en vaatwassers 
voor 100 ‘wasjes’. Eerder stond er het verbruik per jaar op waarbij een schatting was 
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gemaakt van het aantal draaibeurten per jaar (gebaseerd op een Europees gemiddelde). 
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal veronderstelt dat een Nederlands huishouden 
gemiddeld 190 wassen per jaar draait en de vaatwasser 220 keer per jaar aan zet. 

 
Ik kocht een apparaat met A+++ label maar ik vind ook een D-label in de doos. Is mijn apparaat 
wel zuinig? 
 
Ja, je apparaat is zuinig. In het nieuwe energielabel lopen de labels van A t/m G. De meest 
energiezuinige apparaten die nu label A+++ hebben, krijgen straks een B, C of D label. Het zijn 
momenteel nog steeds de energiezuinigste apparaten op de markt. De energiezuinigheid is 
hetzelfde gebleven, alleen heeft het apparaat een ander label gekregen. 
 
Winkeliers mogen het nieuwe label pas tonen vanaf de vastgestelde ingangsdatum zodat er geen 
verschillen ontstaan tussen winkels. Wel zit het nieuwe energielabel soms al in de doos.  

 
Waarom krijgen niet alle apparaten in één keer een nieuw label? 
 
Niet alle apparaten hebben op hetzelfde moment een energielabel gekregen, dus ook de invoering 
van het nieuwe label loopt niet gelijk. Elk label gaat ongeveer 10 jaar mee. Het label voor 
wasdrogers bijvoorbeeld is korter dan 10 jaar geleden vernieuwd. Daarom is de nieuwe herziening 
voor wasdrogers pas over een aantal jaar.  
 
Wat staat er in het energielabel: welke informatie haal ik eruit?  
 
Het energielabel maakt duidelijk hoe zuinig of onzuinig een apparaat is. De meest energiezuinige 
apparaten krijgen label A, de minst energiezuinige label G. 
 
Daarnaast vind je ook het stroomverbruik en -indien van toepassing- het waterverbruik op het label. 
En staat er informatie op over bijvoorbeeld de capaciteit van het apparaat en het geluidsniveau. 
 
Nieuw is dat er ook een QR-code op het label staat. Met deze code kun je extra informatie over 
het product opzoeken.  
 
Wat zijn de voor- en nadelen van het nieuwe label? En wat betekent dat voor mij?  
 
Met het nieuwe label vervallen de verwarrende plussen. Daardoor kan je sneller en makkelijker 
apparaten vergelijken om te zien welke het meest energiezuinig is. Een energiezuinig apparaat 
met label A is ook goedkoper in het gebruik en beter voor het klimaat Volgens gegevens van 
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal betaal je bij een wasmachine met label A gemiddeld 280 
euro aan energiekosten over een periode van 15 jaar. Bij label E is dat 500 euro.  
 
Met deze nieuwe indeling komt er ook ruimte voor nog zuiniger apparaten die in de toekomst 
worden ontwikkeld. 
 
In het begin kan het door de nieuwe label indeling lijken alsof het apparaat onzuiniger is 
geworden, maar dat is niet zo. Het is hetzelfde zuinige apparaat. 
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Verandert alleen de energieklasse die op het label staat, of ook het energieverbruik?   
 
Bij wasmachines, wasdroogcombi’s, vaatwassers en koelkasten verandert - naast de energieklasse 
- ook het energieverbruik op het energielabel. Dat komt doordat het verbruik op een andere 
manier wordt berekend. 
 
Wasmachines, wasdroogcombi’s en vaatwassers 
Het energielabel toont het verbruik voor 100 ‘wasjes’. Eerder stond er het verbruik per jaar op 
waarbij een schatting was gemaakt van het aantal draaibeurten per jaar in een Europees 
huishouden. Vaak kwam dat niet overheen met het gemiddelde gebruik in een Nederlands 
huishouden. In een gemiddeld Nederlands huishouden draait een wasmachine 190 keer en een 
vaatwasser 220 keer per jaar, volgens gegevens van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.  
 
Koelkasten 
Eén van de verschillen in de berekeningswijze is, dat het verbruik wordt berekend met een 
koeltemperatuur van 4 graden. Eerder was dat 5 graden. 
 
Waar vind ik meer informatie over de nieuwe labels?  
 
Op energielabel.nl/apparaten vind je alle informatie over het energielabel.  
 
Ik wil graag een apparaat kopen met het zuinige label A, maar ik kan er geen vinden. Hoe kan 
dat? 
 
In het nieuwe energielabel is ruimte gelaten voor fabrikanten om nóg zuinigere apparaten te 
ontwikkelen. Direct na de overstap zijn er daarom nog geen, of heel weinig, apparaten met label A. 
In de praktijk zijn apparaten met label B of C dan de meest zuinige apparaten op de markt. 
 
Waarom hebben nieuwe wasmachines allemaal een ‘eco 40-60’ knop? 
 
Met het nieuwe energielabel zijn ook een aantal verplichtingen bijgesteld. Eén van de grootste 
veranderingen is de wijziging van het testprogramma waar de wasmachine labels betrekking op 
hebben. Het energieverbruik wordt op 100 wasbeurten gebaseerd (met kwart, halve en hele 
beladingen) met het nieuwe eco 40-60 programma.  
 
Dit programma is bedoeld als het standaardprogramma voor normaal vervuild wasgoed. Zowel 
wasgoed voor 40 graden als 60 graden kan met dit programma in één wasgang samen gewassen 
worden. Dat maakt het mogelijk om de wasmachine beter vol te laden. De programmanaam zegt 
niets over de werkelijk bereikte temperatuur. Die blijft namelijk lager dan 40 graden. Normaal 
vervuilde was wordt met dit programma schoon.  
 
Zet de wasmachine op 20 of 30 graden als de was niet zo vies is. Met een wasje op een lage 
temperatuur bespaar je op de energierekening. Hoe lager de temperatuur, hoe minder stroom je 
verbruikt. 
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Hoe komt een apparaat aan een energielabel? 
 
Voor elk apparaat wordt het verbruik vastgesteld door standaard metingen. Daardoor zijn de 
resultaten van verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Zo wordt bij wasmachines altijd 
gemeten hoeveel energie het apparaat gebruikt tijdens wasbeurten met volle, halfvolle en 
kwartvolle belading met het eco 40-60 programma. 
 
De fabrikant voert de metingen zelf uit. Hoe dat moet is wettelijk vastgelegd. Aan de hand van de 
gegevens wordt berekend hoe energiezuinig het apparaat is en hoeveel elektriciteit het apparaat 
gebruikt onder de voorgeschreven testomstandigheden. De informatie uit de berekeningen komt 
op het energielabel te staan, dat meegeleverd wordt aan de winkelier. De winkelier plakt het op 
het apparaat. 

Waar kan ik naast het energielabel op letten? 
Let op de maat van het apparaat dat je koopt. Een grotere koelkast, televisie of wasmachine 
verbruikt meer en heb je niet altijd nodig.  
 
Gebruik je apparaten slim. Zet je wasmachine pas aan als je trommel helemaal vol kan doen en zet 
je televisie uit als er niemand kijkt. Gebruik ook de eco-knop op wasmachines en vaatwassers voor 
normaal vervuilde was of vaat. Daarmee wordt het net zo schoon. Voor minder vuile was kun je op 
lage temperaturen wassen, dat is nog zuiniger.  
 
Kijk voor meer tips op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-
verlichting/huishoudelijke-apparaten/  
 
 
Vanaf maart 2021 (invoering labels in etappes):  
Hoe kan het dat de droger van mijn buurman hetzelfde label heeft als mijn wasmachine? Zijn 
wasmachines minder zuinig geworden? Hoe zit dat? 
 
 
Wasmachines, wasdroogcombi’s, vaatwassers, koelkasten, vriezers, wijnbewaarkasten en 
beeldschermen hebben vanaf 1 maart 2021 een nieuw energielabel. Het oude energielabel liep 
van A+++ t/m D. Dat wordt A t/m G. Een apparaat dat nu label A+++ heeft, krijgt dan als nieuw 
label bijvoorbeeld label B, C of D. Het apparaat lijkt misschien onzuiniger, maar dat is niet zo. Het is 
hetzelfde zuinige apparaat. 
 
Andere apparaten zoals lampen, wasdrogers, airco’s, stofzuigers, ovens en afzuigkappen krijgen 
pas later een nieuw label. Daar blijft de indeling A+++ t/m D nog even gelden. En dit zie je terug in 
de winkel. 
 
Let op: met energielabels kun je nooit verschillende apparaten vergelijken. Het label voor 
wasmachines wordt heel anders vastgesteld dan dat voor wasdrogers. Met het label kun je alleen 
een vergelijking maken tussen verschillende modellen binnen dezelfde apparaatgroep.  
 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/

