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 e Per 1 januari 2022 zijn de eisen voor energielabels strenger  
geworden. FOTO THINKSTOCK

Bewoners met 
laag energielabel 
zijn het haasje
René van Weert
Opinie

Nu de minima, vanwege de hoge 
energiekosten en inflatie, ontlast 
moeten worden, heeft de regering 
een paar maatregelen in voorberei-
ding. Een van die maatregelen is 
het bevriezen en verlagen van de 
huren.

Daarbij vraag ik me af: zullen 
bewoners van oudere en energie- 
slurpende huurwoningen ontlast 
worden als de plannen van de  
regering om de huren van zulke 
woningen te verlagen inderdaad 
doorgaan? Het antwoord hierop is 
voor het merendeel van de huur-
ders: nee!

Huurverhoging
Wat mij is overkomen, zal onge-
twijfeld tienduizenden, mogelijk 
zelfs honderdduizenden huurders 
van huurwoningen van woning-
bouwverenigingen en investeer-
ders overkomen zijn.

Per 1 januari 2022 zijn de eisen 
voor energielabels strenger gewor-
den. Van woningen met energie- 
label E, F en G mag de huur dan 
niet meer periodiek verhoogd 
worden. Het energielabel van mijn 
woning (bouwjaar 1981) was vol-
gens de oude regeling C. Volgens 
de nieuwe regeling per 1 januari 
2022 zou dit E, F of G zijn zodra het 
oude label, na maximaal 10 jaar, 
vervalt.

Ik vermoed dat mijn verhuurder 
(BrabantWonen), om zolang mo-
gelijk een periodieke huurverho-
ging door te kunnen voeren, op 25 
november 2021, minder dan twee  
maanden voor de nieuwe regeling, 

het energielabel van mijn woning 
opnieuw volgens de oude me-
thode heeft laten vaststellen. De 
uitkomst was weer C. Daardoor zit 
ik, in een woning die feitelijk een 
veel slechter energielabel heeft, 
nog 10 jaar ten onrechte vast aan 
periodieke huurverhogingen en 
krijg ik geen huurverlaging als 
deze op grond van een energiela-
bel E, F of G doorgevoerd zou 
moeten worden.

Buiten de boot
Ongetwijfeld zijn er veel huur-
ders, met name van oudere sociale 
huurwoningen, die door zulke 
praktijken van woningbouwver-
enigingen buiten de boot vallen en 
in deze tijd niet of nauwelijks rond 
kunnen komen. Daarom zou het 
rechtvaardig en ook sociaal gezien 
noodzakelijk zijn huurverhogin-
gen, huurverlagingen en toeslagen 
niet alleen te laten gelden voor de 
nieuwe energielabels E, F en G 
maar eveneens minimaal ook voor 
de oude labels C van vóór 1 januari 
2022.

Een oproep aan huurders die, 
net zoals ik, eind 2021 met een 
nieuwe vaststelling van het ener-
gielabel volgens de oude meetme-
thode geconfronteerd zijn, zich te 
melden, zou een duidelijker beeld 
geven van de omvang van dit pro-
bleem.

 a René van Weert woont in oss. 
Het nu geldige energielabel en de 
datum van afgifte hiervan, is voor 
een woning eenvoudig te controle-
ren op de volgende website:  
https://www.energielabel.nl/ 
woningen/zoek-je-energielabel/

Verkrachting 
of lust? Wat  
zijn de feiten?

Esther Vroegh
Opinie

J
e hoeft geen krant te 
lezen of door te scrol-
len zonder het nieuws 
over ongewenste ge-
dragingen, aanranding 

en verkrachting te kunnen nege-
ren. Openbare schuldbekentenis-
sen door BN’ers over vreemd-
gaan, vaak jaren geleden en om-
vangrijke rapporten over mis-
standen in de sportwereld. Ern-
stige beschuldigingen die terecht 
grondig onderzocht worden maar 
waar gespecialiseerde zeden- 
rechercheurs vaak ook niet weten 
hoe je nu bepaalde handelingen 
en subjectieve belevingen moet 
duiden, laat staan dat deze tot een 
succesvolle vervolging van de  
dader kunnen leiden.

Bij een dame die door een wild-
vreemde man in de bosjes wordt 

getrokken en misbruikt, is het 
beoordelingskader wat eenvoudi-
ger. Als personen al langere tijd 
een affectieve en seksuele relatie 
hebben, wordt het een stuk lasti-
ger. Wat is de grens tussen geza-
menlijke lust, ongewenste han-
delingen, aanranding en ver-
krachting? De praktijk wijst uit 
dat nogal wat meldingen en aan-
giften tot stand komen na het 
(veelal door zowel verdachte als 
aangeefster) overmatig nuttigen 
van alcohol en drugs. Hoe zit het 
dan met de wil en de intenties en 
hoe worden deze feitelijk en ver-
volgens juridisch getoetst door de 
rechterlijke instanties?

Bankje in het park
Deze zomer deed ik een intake 
voor een zaak van een jongeman 
die tot 24 maanden gevangenis-
straf was veroordeeld voor het 
misbruiken van een jong meisje 
midden in de nacht op een bankje 
in het park. Een zeer onsympa-
thieke zaak waarbij ik twijfelde of 
we die wel moesten innemen. Er 
leek weinig aan te winnen en de 
kans was aanwezig dat hij bij het 
Arnhemse Gerechtshof nog 
zwaarder gestraft zou kunnen 
worden.

Cliënt was veroordeeld voor, 
zoals het plastisch omschreven 

wordt door de rechtbank, ‘het  
seksuele binnendringen van het  
lichaam van aangeefster terwijl ver-
dachte wist dat zij in staat van be-
wusteloosheid, verminderd bewust-
zijn of lichamelijke onmacht ver-
keerde en dat zij niet of onvolkomen 
in staat was haar wil daaromtrent 
te bepalen of kenbaar te maken of 
daartegen weerstand kon bieden’.

Aangeefster en cliënt kenden 
elkaar van tevoren niet, maar zijn 
elkaar na het uitgaan tegengeko-
men op de straat voor een horeca-
gelegenheid. Zij hebben daar kort 
met elkaar gesproken waarna zij 
samen op de scooter van cliënt 
zijn vertrokken. Op camerabeel-
den is te zien dat de scooter met 
cliënt en aangeefster achterop, 
om 03.25 uur het park inrijden. 
Camerabeelden tonen daarna dat 
cliënt om 03.41 uur weer het park 
uit komt rijden. Ongeveer 20 mi-
nuten later treft een getuige aan-
geefster in slechte toestand op 
een bankje in het park aan.

De vraag die het gerechtshof 
moest beantwoorden, is of cliënt 
wist of had moeten weten dat 
aangeefster zo dronken was dat 
zij niet in staat was om haar wil te 
bepalen?

Cliënt verklaarde stellig dat hij 
niet heeft waargenomen dat zij in 
een toestand van verminderd be-

Waar ligt de grens tussen gezamenlijke lust, ongewenste handelingen, 
aanranding en verkrachting? Twee jonge mensen die een totaal 
verschillende beleving hebben van een wilde avond in het park. En 
twee rechters die daarover totaal verschillend oordelen.

l 
Hoe moet je nu 
bepaalde 
handelingen en 
subjectieve 
belevingen duiden?

INGEZONDEN

Bespaartip
In Nederland zijn gas en elektri-
citeit voortaan onbetaalbaar ge-
worden. Mensen, ga niet in de 
kou zitten. Trek de komende 
wintermaanden thermo-onder-
kleding aan en kleed je ’s avonds 
om in gemakkelijk zittende skik-
leding en halfhoge moonboots. 
De verwarming kan dan geen 
paar graden lager maar tenminste 
zes of zeven. Geloof het of niet 
maar bij meer aandacht in de me-
dia en reclame hierover is de con-
sument niet meer te stoppen om 
zich in huis warmer te gaan kle-
den. Mocht dit losgaan dan is 
warme kleding binnen de kortste 
keren uitverkocht. 
Hans van den Heuvel
Waalwijk

Koffiemolen
In deze tijden van energiebespa-
ring had dit icoon toch niet op uw 
koffiemolenpagina [bd.nl/koken-
en-eten; 1 oktober] mogen ont-
breken: 44 jaar geleden aan de 
keukenmuur geschroefd, sinds-
dien elke dag gebruikt, dus on-
verwoestbaar. Het energiever-
bruik is nul en hij is van zéér res-
pectabele komaf. 
Gerard Sanberg 
Tilburg

Het ‘kuddevolkje’
Mijn haren rijzen me te berge als 
ik lees waar het ‘kuddevolkje’ 
mee bezig is [BD 30 september; 
Alweer wordt Willem-Alexander 
uitgejouwd: ‘Slaat nergens op’!].  
Want dat zijn we toch eigenlijk 

 e De koffiemolen. ‘Het energie-
verbruik is nul.’   
FOTO GERARD SANBERG  
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wustzijn was en dat hij – als er van 
die toestand sprake was – niets 
heeft gemerkt of geweten. Hij kon 
wel merken dat ze wat gedronken 
had omdat ze wat losser was maar 
dat zij niet helemaal van de wereld 
was. Hij zou haar naar huis bren-
gen maar ze zijn gestopt in het 
park waar ze hebben gezoend en 
zij hem heeft gepijpt. Nadat hij is 
klaargekomen, is hij vertrokken en 
liet hij aangeefster alleen achter bij 
het bankje. Dat verdient natuurlijk 
absoluut niet de schoonheidsprijs 
zoals cliënt maar bleef herhalen op 
de zitting maar anderzijds wilde 
zij zelf naar huis lopen en hoefde 

hij haar niet weg te brengen. Vol-
gens hem was zij dus op het mo-
ment van zijn vertrek zowel ver-
baal als fysiek in staat om te reage-
ren. De jongedame zelf wist hele-
maal niets meer maar er werden 
wel spermasporen op haar lichaam 
aangetroffen, afkomstig van cliënt.

Op zoek naar bewijs
Twee meningen die totaal tegen-
overgesteld zijn; dan moet je als 
verdediging op zoek naar objectief 
verifieerbaar bewijs. Dat was er in 
de vorm van een toxicologisch on-
derzoek zoals direct uitgevoerd bij 
aangeefster. Zij was niet gedro-

geerd met GHB of iets dergelijks 
maar had wel een flinke hoeveel-
heid alcohol in haar bloed. Door 
deze bevindingen evenals de  
camerabeelden en de toestand 
waarin zij werd aangetroffen, 
kwam de rechtbank tot de conclu-
sie dat het meisje reeds op het mo-
ment dat zij het steegje inliep (en 
dus achterop de scooter stapte) 
zich al in een toestand bevond van 
verminderd bewustzijn en dus 
vanzelfsprekend ook op het mo-
ment van de seksuele handelin-
gen, iets wat cliënt zwaar werd 
aangerekend.

De verdediging heeft vervolgens 

alle camerabeelden uitgekeken en 
kwam met het Hof tot de conclu-
sie dat het standpunt van de recht-
bank niet correspondeerde met 
hetgeen daadwerkelijk op de beel-
den te zien was. Namelijk een 
groep vrolijke jongelui die selfies 
met elkaar maken, een aangeefster 
die op dat moment nog over een 
uitgebreid vocabulaire beschikte 
en zonder motorieke mankemen-
ten achterop de scooter stapte en 
daar ook niet vanaf viel. Verder 
zijn er diverse getuigen gehoord 
die weliswaar spraken over alco-
holgebruik maar niet de indruk 
hadden dat aangeefster dronken 
was. ‘Het was gewoon een nor-
male gezellige avond met de 
groep.’

Verminderd bewustzijn
Het Hof nam de redenering van de 
verdediging over dat de tijdlijn 
tussen het wegrijden van cliënt en 
het aantreffen van aangeefster van 
evident belang is. Immers, tussen 
die twee momenten zijn ruim 
twintig minuten verstreken en het 
Hof kan er (dus) niet vanuit gaan 
dat zij zich op het moment van het 
samenzijn met cliënt in dezelfde 
staat bevond als dat zij later werd 
aangetroffen. Ook al geeft het toxi-
cologisch rapport aan dat er moge-
lijk sprake zou kunnen zijn ge-
weest van een staat van vermin-
derd bewustzijn, staat dit niet au-
tomatisch vast gezien de uitgeke-
ken camerabeelden en de getui-
genverklaringen. Cliënt werd vrij-
gesproken na een lijdensweg van 
ruim 4,5 jaren en datzelfde zal on-
getwijfeld ook gelden voor aan-
geefster en haar naasten.

Juridisch is relevant dat feiten-
rechters op basis van hetzelfde 
dossier tot totaal andere conclusies 
komen. Hoe worden verklaringen 
gevalideerd en geïnterpreteerd? In 
dit soort zaken waarbij aangeefster 
en verdachte ook een totaal andere 
subjectieve beleving van de han-
delingen hebben, is het van groot 
belang om morele en ethische 
overwegingen te scheiden van 
hetgeen feitelijk kan worden vast-
gesteld.

 a Mr. Esther P. Vroegh is advocaat 
bij Vroegh advocatenkantoor in 
den bosch en Haarlem.

l 
Getuigen spraken 
over alcoholgebruik 
maar hadden niet 
de indruk dat 
aangeefster 
dronken was
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wel als je de berichten leest. De-
monstreren, wat een lol! Ik zou 
mij diep, diep schamen als kinde-
ren van deze joelende mensen 
zouden horen of zien hoe pap, 
mam of familie dit soort voorbeel-
den geeft! De koning die voor ver-
rader wordt uitgeroepen, zijn 
echtgenote koningin Máxima die 
op Prinsjesdag voor prostituee uit-
gemaakt wordt. Waar zijn we in 
hemelsnaam mee bezig? Omge-
keerde vlaggen, hoezo respect? Ik 
schaam mij voor dit soort volk. 
Zijn ze ook zo blij geweest en res-
pectvol toen dochter Amalia haar 
geld niet aannam, hebben ze daar 
positief op gereageerd? Nee, dat 
zou al te rooskleurig zijn. Alleen 
als men negatief kan doen, staat 
men vooraan! Wie moet zich nu 

echt schamen? Intussen blijven we 
de kudde volgen. Samen sterk of 
samen dom? 
Marlies van Venrooij
Waalwijk 

Loterijen: steun ons!
Ik heb diverse loterijen aange-
schreven en gevraagd of zij mee 
kunnen helpen het leed van de 
mensen te verzachten, bijvoor-
beeld door een eenmalige uitke-
ring of een maandelijkse bijdrage.
Ze zijn heel goed in het werven 
van nieuwe klanten, geholpen 
door bekende Nederlanders. Dus 
laten ze nu dan ook de Nederlan-
ders gaan helpen! 
Is dit een rare gedachte?
Walter Lindt
Tilburg

Een steek onder water
Het CDA heeft in vroegere jaren 
zich altijd sterk gemaakt voor de 
agrarische sector en daar was niks 
mis mee. Net zoals er partijen zijn 
die voor arbeiders of voor dieren 
opkwamen. Nu de laatste jaren de 
welvaart stijgt en mensen zich 
steeds meer tegen de landbouw 
beginnen af te zetten, had het 
CDA hier ook voor zijn achterban 
moeten opkomen. Het gevolg is 
dat de BoerBurgerBeweging is op-
gericht, geleid door een zeer sterke 
persoonlijkheid: Caroline van der 
Plas. De vergelijking met Boer 
Koekkoek [BD 1 oktober; ‘De ge-
bakken lucht walmt uit de koeie-
stal’] is dan ook gewoon een steek 
onder water. Waar Caroline voor 
pleit is met name dat burgers beter 

bij de agrarische sector betrokken 
worden en weten wat er speelt. 
Veel mensen die bij de partij be-
trokken zijn en op de provinciale 
lijst komen te staan, hebben vaak 
een agrarische afkomst, een goed 
opleidingsniveau, weten hoe ze 
een bedrijf moeten runnen en zijn 
verre van populisten. Ik heb dan 
ook veel respect voor kennissen 
van mij die nog steeds actief zijn 
binnen het CDA en daar zich nog 
hard maken voor de landbouw.
Maj Smit
Oss

Prettig ouder worden
Geachte heer Daenen, beste Raf. 
Heel goed te lezen hoe u schrijft 
over ‘Prettig ouder worden’ [BD 3 
oktober; ‘Prettig ouder worden 

anno nu. Verzin een tussenvorm’].
Er is destijds wel het een en ander 
over het hoofd gezien. Ik maak mij 
daar al lang zorgen over en de tus-
senvorm die u bespreekt is drin-
gend nodig. 
Ik werk als verpleegkundige al 
heel wat jaartjes voor deze, mees-
tentijds, alleenstaande ouderen. Ik 
proef hun eenzaamheid maar ze-
ker ook de zorgen van de kinderen 
die dat zouden willen verhelpen 
en vaak dan met een schuldgevoel, 
na een bliksembezoek, moeder en/
of vader weer achterlaten. 
Ik hoop vurig dat de ogen open-
gaan en dat die tussenvorm er gaat 
komen.
Dank voor uw opinie.
Petra van de Ven
Vught


