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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
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Beleid rondom duurzame utiliteitsgebouwen 

4

Energiebesparingsplicht: 
erkende maatregelen

Informatieplicht Energielabel C
kantoren

Streefdoel

Start 
Aardgasvrij 

maken

Eindnorm

Bestaande bouw

Nieuwbouw Invoering BENG



Wetgeving
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Energielabel C voor kantoren

18 april 2018
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Achtergrond van de Label-C plicht, oude cijfers

€ 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:



Wettekst: Bouwbesluit



Infographic op RVO.nl

Ingewikkelde situatie? 

Zeker weten?

> Contact uw handhaver: de 
gemeente.

Moet uw kantoor voldoen?
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Hoe ga ik naar een geldig Energielabel C
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Stand van zaken
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Schatting stand van zaken

Schatting kantoren oktober 2021:

• 97.000 kantoren in Nederland

• 65.000 kantoren moeten voldoen aan energielabel-C

• 42% heeft label-C of beter

• 12% heeft label-D of slechter

• 46% heeft nog geen energielabel

• Inschatting EIB: 60% van de kantoren is goed genoeg voor 
Label-C.
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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

19

https://www.rvo.nl/energielabelC

https://www.rvo.nl/gebouwen

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

https://www.rvo.nl/energielabelC
https://www.rvo.nl/gebouwen
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

