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Joost Hartlief
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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kantoren
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Hogeschool Inholland Alkmaar: Duurzaam en groen.



• Beleid
• Wetgeving
• Stand van zaken in de markt
• Verdere toekomst
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Beleid rondom duurzame utiliteitsgebouwen 
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Energiebesparingsplicht: erkende 
maatregelen

Informatieplicht Energielabel C
kantoren

Streefdoel

Start Aardgasvrij 
maken

Eindnorm

Bestaande bouw

Nieuwbouw Invoering BENG
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Wettekst: Bouwbesluit



Energielabel C voor kantoren
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Achtergrond van de Label-C plicht

€ 14/m2 € 3 m2/jaar
TVT: 5 jaar

€ 13/m2 € 3 m2/jaar
TVT: 5 jaar

€ 9/m2 € 1,50 m2/jaar
TVT: 6,5 jaar

€ 13 m2/jaar
TVT: 4,5 jaar

€ 57/m2

Investering:                Opbrengst:



Infographic op RVO.nl

Ingewikkelde situatie? 
Zeker weten?
> Contact uw handhaver: de 
gemeente.

Moet uw kantoor voldoen?
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Vier stappen naar een geldig Energielabel C
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1. Vraag een advies aan een erkend energieadviseur.

2. Verken de financiële regelingen.
(EIA, ISDE, SDE++, MIA, VAMIL, SVM)

3. Voer de maatregelen uit. 

4. Laat een nieuw energielabel vaststellen. 
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Schatting stand van zaken

Schatting kantoren eind 2021:
• 97.000 kantoren in Nederland
• 65.000 kantoren moeten voldoen aan energielabel-C
• 44% heeft label-C of beter
• 12% heeft label-D of slechter
• 44% heeft nog geen energielabel
• Landelijk is 56% dus nog nier klaar voor Label-C
• Inschatting EIB (april 2021): 60% van de kantoren is goed genoeg voor Label-

C.

16



Schatting stand van zaken

Conclusies EIB
• Overige 40% kan deels redelijk eenvoudig voldoen, zonder ingrijpende 

maatregelen. 
• LED verlichting, eventueel in combinatie met veegpulsschakeling, 

daglichtafhankelijke regeling en enkele zonnepanelen is vaak voldoende
• Voor  verouderde, slecht geïsoleerde panden met een G of F-label 

(ongeveer 23% van de voorraad) zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.
• Zij worden beschermd door de clausule dat maatregelen met een TVT van 

meer dan 10 jaar niet verplicht zijn.
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Belemmeringen onderzoek EIB voorjaar 2021

• Gebrek aan bewustzijn, kennis en informatie rond label C-verplichting
• Beperkte (verwachte) handhaving
• Praktische bezwaren
• Financieringsproblemen bij kantooreigenaren met zwakkere panden
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Acties rijksoverheid en VNG naar aanleiding 
van onderzoek

• Verhogen bewustzijn, kennis en informatie rond label C-verplichting
• Extra inzetten op handhaving vanaf 2023. 
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Ben ik met het voldoen aan wetgeving 
energielabel-C klaar?
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Want

• Wetgeving is voor 
achterblijvers…

• Het wordt lokaal bepaald wie 
er wanneer “van het aardgas 
af gaat”.

• Er komt een eindnorm voor 
2050.

Dus
• Denk verder dan Label C
• Begin met goed isoleren
• Denk na over of fossielvrije opties

• Doe het snel, capaciteit wordt een 
probleem

Nee, de energietransitie is enorm en staat pas 
aan het begin.
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Dank u wel voor uw aandacht
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https://www.rvo.nl/energielabelC

https://www.rvo.nl/gebouwen

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/



Webinar Energielabel C & Energiebesparing

- Welkom & agenda Jaap Rieter (MEA)

- Energielabel C voor kantoren Joost Hartlief (RVO) 

- Energiebesparing door Hein Allertz (RUD)

- Energielabel C: praktijk Marcel Brandts (BReS)

- Energiebesparing: praktijk Michel van Lieshout (Stichting Groene Economie Limburg)

- Samenvatting & afronding Jaap Rieter (MEA)























Webinar Energielabel C & Energiebesparing

- Welkom & agenda Jaap Rieter (MEA)

- Energielabel C voor kantoren Joost Hartlief (RVO) 

- Energiebesparing door Hein Allertz (RUD)

- Energielabel C: praktijk door Marcel Brandts (BReS)

- Energiebesparing: praktijk Michel van Lieshout (Stichting Groene Economie Limburg)

- Samenvatting & afronding Jaap Rieter (MEA)



Procedure naar definitief label

Marcel Brandts



Procedure naar definitief label
Stappen:
• Aanleveren basisgegevens
• Bezoek ter plekke
• Vaststellen huidige label
• Opstellen advies naar minimaal label-C
• Uitvoering van de vereiste/gewenste maatregelen
• Vaststellen definitief label
• Registratie definitief label landelijk register



Procedure naar definitief label
• Aanleveren basisgegevens

• Bouwkundige gegevens (tekeningen, isolatie, dak, vloer, glas)
• Installaties (verlichting, verwarming, koeling, luchtbehandeling, ventilatie e.d.)
• Nauwkeurigheid belangrijk; bepaalt uitkomst waardoor deze “slechter” kan zijn dan in 

werkelijkheid

• Moeilijkheid verkrijgen juiste gegevens; start tijdig met verzamelen!
• Doorlooptijd rapportage (na ontvangst juiste gegevens) 4 - 8 weken
• Doorlooptijd na uitgevoerde maatregelen 2 - 4 weken
• Zoek tijdig contact met een energieadviseur
• Kosten afhankelijk van gebruiksoppervlak, soort installaties, bouwjaar, 

aangeleverde gegevens



Procedure naar definitief label

• Bezoek ter plekke
• Contactperso(o)n(en) (bekend met installaties)
• Toegang tot ruimten (eventueel dak indien bereikbaar)
• Bekijken en opnemen installaties (tijdsduur tussen de 2 tot 6 uren) geen 

begeleiding nodig
• Vragen over onduidelijkheden (tijdsduur 1 uur als onderdeel van de totale 

bezoekduur)
• Mogelijkheid tot verzoek aanleveren verdere gegevens
• Bepalen gebruiksfuncties die labelplichtig zijn



Procedure naar definitief label

• Vaststellen huidige label
• Via rekentool (vastgesteld door de overheid)
• Uitkomst:

• Is voorlopig label (zou C kunnen zijn)
• Advies welke maatregelen zijn nodig voor minimaal label-C en aanvullende maatregelen 

voor een beter label
• Keuze door bedrijf naar minimaal label-C of beter
• Let op bij wijziging wetgeving dat er een beter label vereist kan worden in de 

toekomst
• Check of er aanvullende wettelijke maatregelen zijn volgens lijst Erkende 

Maatregelenlijst Kantoren (EML)



Procedure naar definitief label

• Uitvoering van de vereiste/gewenste maatregelen
• Maatregelen benoemd die leiden naar minimaal label-C (indien huidig label lager)
• Maatregelen die leiden naar een beter label
• Toelichting rapportage en berekening
• Keuze door bedrijf van de te nemen maatregelen (minimaal label-C)
• Bij uitvoering maatregelen (administratieve)controle en vastleggen uitgevoerde maatregelen
• Bewijsvoering uitgevoerde maatregelen en kwaliteitscertificaten
• Aanmelding definitief label in landelijk register

• Mogelijke maatregelen & aspecten
• Vervangen conventionele cv-ketel door Hr-ketel
• (Extra) isolatie: Denk aan dak (bij onderhoud), spouwmuur of zelfs wand (bij oude kantoren), beglazing
• Installaties; verlichting, regeling verlichting, zonneboilers, optimalisatie ventilatie (WTW, CO2 regeling enz.)
• PV; PVT
• Verhogen comfort
• Energie(kosten)besparingen 
• Subsidies uitgevoerde maatregelen (let op aanvraag procedure) 



Procedure naar definitief label
• Project Johnson Matthey toelichting

• Huidig label: D
• Maatregelen label C:

• Ledverlich ng → naar label C      EN/OF!
• Isolatie dak + HR++ glas souterrain → naar label C 

• Let op dat maatregelen (deels) verplicht 
kunnen zijn vanuit EML/EED enz.

• Alternatief:
• Led + Isolatie (label-C) EN! Eerste stap gezet

• 100 PV panelen → naar label A
• Alternatief geen dakisolatie maar meer PV



Procedure naar definitief label

• Project Lawter
• Huidig label: F (deel kantoor 1973 niet R&D).

• Maatregelen naar label C:
1. Alle verlich ng vervangen door led → label E
2. Ledverlichting + 75 PV-panelen → label C
3. Ledverlichting + 150 PV-panelen → label A+

• Let op dat maatregelen (deels) verplicht 
kunnen zijn vanuit EML

• Overige maatregelen:
• Nieuw/Dikkere isolatie
• WP(en) met ombouw naar laagtemperatuursysteem

• Extra overweging of de maatregelen dusdanig ingrijpend zijn dat er wordt gekozen 
voor een geheel nieuw kantoor





Procedure naar definitief label
• Project Kantoor Nuth

• Huidig label: C (bouwjaar 1980)
• Renovatie (deels) 2001 met isolatie van muren, daken en vloeren
• Isolatie bij nieuw- of renovatie volgens geldende bouwverordeningen
• Maatregelen naar label B c.q. A of A+:

1. Alle verlich ng vervangen door led → label B
2. Ledverlichting + isoleren cv-leidingen/appendages → label A
3. Ledverlichting + isoleren cv-leidingen/appendages + 30 PV-panelen → label A+

• Let op dat maatregelen (deels) verplicht kunnen zijn vanuit EML
• Overige maatregelen: ???
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Webinar Energielabel C & Energiebesparing
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Provinciaal Platform voor energietransitie bij het MKB



Wie zijn wij?

• Van ondernemers –
voor ondernemers  

• Onafhankelijk, geen 
winstoogmerk & 
geen commissies

• Financieel 
ondersteund door 
Provincie Limburg 
& de drie regio’s



Onze netwerkpartners



Kansen voor MKB-bedrijven

• Energie(kosten) besparen en daarmee CO2 uitstoot 
• Voldoen aan wettelijke eisen 
• Voldoen aan beleid gemeenten en wensen consumenten, 

opdrachtgevers etc.
• Opbouw van een duurzaam bedrijfsprofiel
• Eerste stap op weg naar duurzaam ondernemen  



Ons dienstenpakket

Programmalijn 1 
"Bewustwording & Informatie"

Programmalijn 2
“Kennisontwikkeling"

Programmalijn 3 
“Bedrijfsanalyse & Advies"

Programmalijn 4 
“Innovatieve pilots"



Bewustwording & Informatie  

Energieloket MKB
https://groene-economie.com/energieloket



Bewustwording & Informatie  

DEB Portal (Duurzaam Energie Besparen)
https://www.deb.nl/mkblimburg/



Bedrijfsanalyse & Advies

1. Basispakket
• Energiescan & adviesrapport
• Labelen van kantoorpand en evt. adviesrapport

2. Pakket energie-technische 
ondersteuning

3. Pakket energie-technische & 
financiële ondersteuning

4. Pakket BespaarGarant



Bedrijfsanalyse & Advies

1. Basispakket
• Energiescan & adviesrapport

- energieadviseur komt langs
- advies over energiebesparing:

- EML lijst sector (< 5 jaar)
- quick wins
- maatregelen > 5 jaar 

- advies over duurzame opwek
- aanmelden bij e-loket RVO

• Labelen van kantoorpand 
- energieadviseur komt langs
- bepalen welk label
- advies met maatregelen voor label C
- afmelden bij behalen label C

Rol ondernemer: Aanleveren energiedata en documenten



Bedrijfsanalyse & Advies

2. Pakket energie-technische 
ondersteuning

3. Pakket energie-technische & 
financiële ondersteuning

- detailuitwerking energiemaatregelen rapport
- hulp bij vergelijken van offertes

- advies over subsidies en fiscale instrumenten
- doorgeleiding naar financiële partners voor 

cofinanciering maatregelen 



Subsidie Verduurzaming MKB (SVM)

Van de Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO)

- 80% korting op advieskosten met maximum van 
2.500 euro

- alleen voor niet informatie-plichtige MKB-bedrijven
- per bedrijfspand
- zowel voor energiebesparing (EML) als label C
- t/m 30 september as (OP=OP) 
- verplichting: minimaal één uitgevoerde maatregel

Zelf aanvragen, OF
via Stichting Groene Economie Limburg



Met dank voor uw aandacht!
Energieloket MKB:  www.groene-economie.com/energieloket 



Samenvatting & Afronding
Jaap Rieter



Energielabel C: volg de 4 stappen 
 Moet ik aan EL-C voldoen ?

 Loop door ELC beslisboom heen
 Check GIS checker voor jouw omgeving
 Check huidig gebouwlabel op EP-online

 Geen label, wel EL-C plichtig?
 Voer stappen 2, 3 en 4 uit

 Neem contact op met vakbekwame energie 
adviseur, die conform NTA 8800 werkt

 Offerte normaliter gebaseerd op gebouw- & 
installatie-eigenschappen & #m2 kantoor

 O.b.v. opname maakt adviseur rapport met 
energieprestatie en energielabel;

 Daarnaast biedt het rapport diverse adviezen 
om het label te verbeteren (i.i.g. voor Label C)



Focus: van Energieadvies naar Energiebesparing

E-besparing /EL-C:  bedrijf & kantoorgebouw: waar sta je ? 
Wat is je ambitie ?

Voordelen vaststelling EL-C & doorvoering besparingsmaatregelen :
- voldoet aan wettelijke verplichting; vaak voor komende 5-10 jaar klaar
- diverse incentives (subsidies); voldoen aan “vergroening” banken
- energieverbruik omlaag, daarmee ook energiekosten
- kantoor e/o bedrijfsprocessen up-to-date; onderhoudskosten  omlaag
- revitalisering werkplek & comfort omhoog ! Tevredenheid medewerkers stijgt 
- duurzamer imago: eigenaar, medewerkers, klanten



Verhuurder & huurder komen er samen uit
Ofwel, hoe lossen we het ‘Split Incentive’ op ?

 Energiebesparing & verduurzamingsmaatregelen zijn nodig. En er worden steeds meer eisen 
gesteld i.h.k.v. het klimaatakkoord. Bij veel maatregelen draait het om de staat van het gebouw en 
(gebouwgebonden) installaties.    

 Normaliter wordt de eigenaar/verhuurder  aangesproken op de daadwerkelijk nakomen van de 
verplichtingen; echter in een verhuur-situatie moeten verhuurder en huurder er samen uitkomen. 
Beiden worden direct geraakt, wanneer bijv.  “het verboden wordt het gebouw als kantoor te 
gebruiken”.

 Er zal dus een gezamenlijke oplossing gevonden moeten worden. Vaak ligt die in het financieren 
van de verduurzamingsmaatregelen door de eigenaar cq. verhuurder. Met daarbij afspraken over 
een (aan)gepaste bijdrage door de huurder:
 ofwel een iets hogere huursom (indien variabele energiekosten apart worden afgerekend).
 ofwel het vasthouden aan de all-in huursom (waarbij verhuurder lagere e-kosten heeft).

 Van belang is z.s.m. de opties tussen verhuurder en huurder te bespreken.



Marcel Brandts BReS BV 
mbrandts@bresbv.com

Peter van der Heijden Ammoniet
advies@ammoniet-energie.nl

BEA (Bedrijfs Energie Audits)

www.bedrijfsenergieaudits.nl

FedEC (Federatie van Energieadviseurs in Nederland) 
info@fedec.nl

Stichting Groene Economie Limburg 

backoffice@groene-economie.com

Energieloket MKB:  www.groene-economie.com/energieloket

Informatie & contactgegevens



Dank voor jullie deelname !

Presentatie wordt u binnenkort toegestuurd

Jaap.rieter@zuid-limburg-bereikbaar.nl
Carole.vanderput@zuid-limburg-bereikbaar.nl


