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• Welkom

• Blik op de toekomst 

• Wet- en regelgeving 

• Het nieuwe Energielabel 

• Generieke aanpak

PROGRAMMA



• Klimaatakkoord (2016)

• 49% CO2 reductie in 2030

• 95% CO2 reductie in 2050

• 100 PJ additionele energiebesparing in 2020

• 16 PJ Dienstensector en 12 PJ Industrie

• Afgesproken intensiveringspakket: 
o Label C verplichting kantoren: 8,6 PJ in 2023*
o Verkenning uitbreiding naar andere sectoren. 

Energiebesparing is
CO2-reductie door 
‘vermeden uitstoot’ 

* Label A verplichting kantoren vanaf 2030!

Energiebesparing Nederland

DOELSTELLINGEN



EU
NL
Gemeente
Vrije keuze

EPBD:
Energy Performance of
Buildings Directive

WETGEVING: EPBD



Verduurzamen gebouwde omgeving:

1. Omdat het moet - wetgeving

2. Omdat het kan - financieel rendement

3. Omdat ik het wil - maatschappelijke verantwoordelijkheid

AANLEIDING TOT ENERGIEBESPARING



• Wetgeving EED, EPBD, Wet milieubeheer, e.a.

• Energiebelasting, opslag duurzame energie, energiekosten*

• Waardeontwikkeling vastgoed, taxatie

• Financierbaarheid (bank, institutionele beleggers)

• Verhuurbaarheid

• Subsidies (EIA, ISDE, SDE+, salderen, etc)

• Ook: GRESB index

AANLEIDING TOT ENERGIEBESPARING



Voldoen aan wetgeving en 
meer .. 



Bouwbesluit art. 5.11  

• 1.Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een 
kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder 
een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 
of beter. Nu Beng 2 (190 – 250 kWh/m² p/jaar)

• 2.Het eerste lid is niet van toepassing op een 
kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan 
kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale 
gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw 
waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.

• 3.Het eerste lid is niet van toepassing op een 
kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte aan 
kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het 
kantoorgebouw of in het gebouw waarvan het 
kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m2.



WAAR WEL EN WAAR GEEN VERPLICHTING



Aantal kantoren: ca. 97.000

34% van de kantoren voldoet aan de Eisen. 

Waar staan wij nu 



• Weergave van het primaire verbruik 

• Volgens vastgestelde rekenmethode per 01-01-2021 NTA8800

• Uitgevoerd door erkend/gecertificeerd Energieprestatieadviseur utiliteit 
EP-U/B/D

• BENG 2 indicator bestaande bouw, voor nieuwbouw BENG: EP 1, 2 en 3 
indicatoren) 

De nieuwe methodiek nta8800



Nieuwbouw Bestaande bouw

• BENG 1

• BENG 2   • BENG 2

• BENG 3

Omgevingsvergunning Energielabel

eisen indicator

BENG Eisen en indicator   



/ EP3

/ EP2

/ EP1

BENG en klimatisering



(d

+ klimatisering
+ tapwater
+ hulpenergie
+ (gedeelte) ventilatie
+ verlichting
+ rendementsverlies

-/-

=
Verlichting

Be- en 
ontvochtiging

Gebouwgebonden energie in beeld



Van EI naar BENG (EP2)  
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Toelichting EPBD: Energielabel

MEER DETAIL, MEER INFORMATIE
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Toelichting EPBD: Energielabel

VAN G NAAR A +++++



EP 2 (Primair fossiel energieverbruik in kWh/m².jaar 

Uitkomst rekenkern nta8800  



Toelichting BENG
Bron www.nen.nl

Logische stappen als advies

http://infographics.rvo.nl/beng/
http://infographics.rvo.nl/beng/
http://www.nen.nl/


Economisch Instituut voor de Bouw (EIB):

• Huidige labelklasse geeft indicatie voor verbetermaatregelen;

• Maatregelpakket per klasse per labelstap;

• Soorten maatregelen:
o Isolatie gevel, dak, HR++ glas;

o Verlichting: HF, Led, schakelingen;

o Ventilatie (WTW);

o HR107 ketel;

o Zon PV.

• Energieprijsontwikkeling volgens NEV.

Generiek benadering



EIB i.s.m. ECN

Generiek benadering



Naar C of beter
Generiek benadering



Naar C of beter
Generiek benadering



Negatief getal = toename

EIB 

NAAR LABEL C, B EN A   



EIB i.s.m. ECN

Naar c of beter



1. Controleer van toepassing zijnde wetgeving

2. Breng het gebouw / de gebouwen in kaart

3. Maatregelen voor energiebesparing

4. Stel budget op voor verbeterplan

5. Start met (prestatiegericht) aanbesteden

6. Laat de maatregelen uitvoeren

7. Ga blijvend monitoren op vooraf bepaalde KPI’s

In zeven stappen naar verbetering



Bedankt voor uw aandacht!
Vragen ?


