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is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor
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In het kort
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben
(Bouwbesluit)
Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het kantoor per 1 januari 2023
niet meer als kantoor worden gebruikt.
Geen of laag energielabel heeft gevolg voor de waarde
Gebouwen met energielabel C (of beter) hebben over het algemeen een hogere
bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst, marktwaarde en transactieprijs
Er is alle reden om duurzaamheid te laten meetellen in de waardebepaling, door
toenemende invloed van ESG (Environmental, Social and Governance) op huurdersgedrag
en zoekvragen.
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01	INLEIDING
De datum voor de energielabel C-verplichting voor kantoren - 1 januari 2023 - komt snel dichterbij. Uit een analyse
van RVO in april 2022 bleek dat 54% van de energielabel C-verplichte kantoren niet aan de wetgeving voldoet.
Op dat moment had 43% van de kantoren zelfs nog geen energielabel. En dat terwijl de energielabel C-plicht
over een klein jaar in gaat. Als een kantoor een energielabel D of slechter heeft, kan dat gevolgen hebben voor
de waarde. Taxateurs houden in het taxatierapport (in de meeste gevallen) hier rekening mee, er zijn echter
verschillende benaderingen. Deze handreiking geeft taxateurs een aantal handvatten hoe om te gaan met
kantoren die niet voldoen aan de energielabel C-wetgeving in 2023.
RICS Guidance Note

Rol van de taxateur

In december 2021 is de RICS Guidance Note ‘Sustain-

De rol van de taxateur omvat het inschatten van de

ability and ESG in commercial property valuation and

waarde van het te taxeren gebouw en het rapporteren

strategic advice’ uitgebracht. Deze Guidance Note

op basis van alle beschikbare informatie. Taxateurs

is vanaf 31 januari 2022 van kracht. Hierin staan

weerspiegelen de markt en zij zullen hierdoor ook op de

aanbevelingen om op verantwoorde wijze Environ-

hoogte moeten zijn van duurzaamheidskenmerken én

mental, Social en Governance (ESG) principes op te

de implicaties die deze kunnen hebben op het vastgoed

nemen in het taxatieproces. Deze handreiking borduurt

op de korte, middellange en lange termijn. Taxateurs

voort op de waarderingsmethoden en afwegingen

moeten praktische kennis hebben van de verschillende

die in de RICS Guidance Note beschreven staan.

manieren waarop duurzaamheid en ESG van invloed

In deze handreiking zijn methoden uitgewerkt die

kunnen zijn op waarde. Dit kunnen fysieke risico's zijn, of

zich specifiek richten op het opnemen van de

risico's gerelateerd aan beleid of wetgeving om ESG- en

energielabel C-wetgeving in het taxatierapport.

duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Ook kunnen
ze de opvattingen en behoeften van marktdeelnemers

De brede zin van duurzaamheid

weerspiegelen.

Duurzaam vastgoed is echter meer dan alleen het
energielabel, zoals ook de RICS Guidance Note vast-

De taxateur dient te kijken naar bewijsmateriaal uit zijn

stelt. Veelal wordt er gesproken over ESG-prestaties.

marktanalyse, maar moet ook rekening houden met

Steeds meer bedrijven rapporteren hier (verplicht)

risico’s zoals veroudering op langere termijn. Dit kan

over. Duurzaamheidscertificeringen, zoals BREEAM en

bijvoorbeeld de kapitaalsuitgaven omvatten, die nodig

LEED, maken deze prestaties inzichtelijk, meetbaar en

zijn om de economische levensduur van het vastgoed

aantoonbaar en deze certificeringen nemen toe in

te behouden. Er kunnen omstandigheden zijn waarin

populariteit. Deze handreiking richt zich enkel op het

taxateurs niet over de nodige kennis en vaardigheden

energielabel vanwege de energielabel C-verplichting

beschikken voor een bepaalde taxatie, zoals het geven

voor kantoren. Het is echter ook relevant om andere

van gedetailleerd kostenadvies of een gespecialiseer-

duurzaamheidsaspecten in de taxatie op te nemen.

de klimaatrisicobeoordeling. In dergelijke gevallen

Om duurzaamheid beter in een taxatie naar voren te

moet een taxateur deze beperkingen opnemen in de

laten komen is de duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld.

opdrachtvoorwaarden of als onderdeel van de overeen-

Deze paragraaf legt enkele kernelementen vast op het

gekomen voorwaarden om te verwijzen naar aanvullend

gebied van duurzaamheid, zoals de energieprestatie,

deskundig advies.

de klimaatrisico’s en de ecologische voorzieningen.
Dit stimuleert vastgoedeigenaren en taxateurs om
duurzaamheidsdata te verzamelen en mede daardoor
worden zij zich bewust van de duurzaamheidsprestaties
van het gebouw en/of de portefeuille. De duurzaamheidsparagraaf maakt het enerzijds mogelijk om analyses
uit te voeren naar de relatie tussen duurzaamheid en
de waarde en is anderzijds nodig om referenties op te
bouwen.
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Begrippen van duurzaamheid
Het begrip ‘duurzaamheid’ is veelomvattend en wordt op verschillende manieren opgevat. Het RICS definieert
duurzaamheid als “duurzaamheid omvat een wijde scala aan fysieke, sociale, ecologische en economische factoren
die een impact kunnen hebben op de waarde en waar taxateurs zich bewust van moeten zijn”. Onder deze factoren
vallen onder andere energie-efficiëntie, klimaatrisico’s en toegankelijkheid. De NVM adviseert bewust te zijn van
het containerbegrip ‘duurzaamheid/verduurzamen’. Naast investeringsaspecten zoals aardgasvrij en investeringsspecten gerelateerd aan het energielabel worden al gauw andere investeringsdisciplines toegevoegd. Tevens
speelt marktwerking een belangrijke rol in het feit of investeringen al dan niet rendement/meerwaarde opleveren.

•	Modernisatie: meegaan met de tijd in het algemeen zoals investering voor verandering van indelingen (van
vaste naar flexibele ruimtes of uitbouw), nieuwe afwerking esthetica (sanitair, keuken bedrijfsrestaurant,

vloer, wanden), algemene verbeteringen (t.a.v. de schil/constructie /fundering etc.) en omgeving om het pand
(natuur/parkeren etc.) etc.

•	Toepassingen van duurzaamheidscertificeringen en ESG: geven namelijk (ook) aandacht aan andere aspecten
zoals veiligheid, gezondheid, lichtinval, vluchtige organische stoffen etc. op de werkplek/werkvloer.

•	Verminderen energiegebruik: isolatie (vergeet daarbij niet (WTW) ventilatie), HR++(+) beglazing, zonwering en
zuinige LED verlichting & andere apparatuur.

•	Hernieuwbare energie: welk deel van de stroom komt uit hernieuwbare bronnen (zon/wind/etc.) voor verlichting
en andere installaties/apparaten in en om ons vastgoed.

•	Aardgasvrij: geheel vervanging van (CV) installaties of hybride tussenstap (fossielgebruik deels opvangen door
warmtepomp met/zonder zonnepanelen).

•	Effect in een kopers- danwel verkopersmarkt: binnen welke marktwerking vindt de investering danwel verkoop/
verhuur plaats? Wil één van bovenstaande investeringen rendement/winst opleveren of uiteindelijk alleen
gebruikers danwel eigenaars gemak/comfort bieden.

De waarde van duurzaamheid
Er is steeds meer onderbouwing voor de stelling dat
duurzaam vastgoed financieel aantrekkelijker is en dat
niet-duurzaam vastgoed in waarde daalt. Zo blijkt dat:

•	Gebouwen met energielabel C (of beter) een hogere
bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst, markt-

•	De opname van kantoren met een duurzaamheids-

certificering snel stijgt in de belangrijkste Europese
markten. Zo blijkt in de afgelopen vijf jaar de opname
van kantoren met duurzaamheidscertificering te zijn
gestegen van 24% naar 31%.

waarde en transactieprijs hebben.

•	Een koopwoning met een energielabel F of G

Ondanks bovenstaande resultaten is het lastig om

momenteel wordt verkocht met een prijskorting van

op gebouwniveau duurzaamheid te kwantificeren.

gemiddeld 6%. Bij eengezinswoningen is de prijs-

De bovenstaande cijfers zijn immers gemiddelden.

korting in 2021 opgelopen tot ruim 30.000 euro.

De wet- en regelgeving voor kantoren is daarentegen

Kantoren met een duurzaamheidscertificering in

een bruikbare indicator om te vertalen naar een waarde,

Amsterdam gemiddeld 26% hogere huurwaarde

maar dat is niet de enige duurzaamheidswaarde.

hebben dan niet-gecertificeerde kantoren.

Deze handreiking richt zich enkel op het energielabel,

•	

•	De vraag naar kantoren met een energielabel A sterk

waarbij echter altijd de locatie- en gebouw specifieke

toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat sinds 2011 de

karakteristieken en bredere duurzaamheidsprestaties

vraag naar kantoren met een energielabel A zelfs is

in de taxatie moeten worden meegenomen.

verdubbeld. De verwachting is dat de vraag naar
kantoren met een energielabel A zal toenemen,
onder andere door rapportageverplichtingen
zoals de EU Taxonomy en SFDR.
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02 ACHTERGROND ENERGIELABEL C WETGEVING
Regelgeving en beleid
De energielabel C-wetgeving voor kantoren is in 2018

(zoals verwarming) ook het gebruikersgebonden

wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. De wetgeving

energiegebruik (zoals computers en koffieautomaten)

heeft als doel om het energiegebruik in de gebouwde

bevat. Meerdere (grote) marktpartijen, zoals de

omgeving terug te dringen, om te kunnen voldoen aan

ondertekenaars van het Paris Proof commitment,

klimaatdoelstellingen uit nationale en internationale

conformeren zich aan het (eerder) behalen van de

wet- en regelgeving.

Paris Proof-doel. Vooruitlopende partijen kunnen de
verduurzaming van de kantorenmarkt verder aanjagen.

De energielabel C-wetgeving voor kantoren is onderdeel
van een breder palet aan (energie)wet- en regelgeving,
zoals de Erkende Maatregelen en Energie-audit (EED).
gere wet- en regelgeving. Op nationaal niveau wordt een
‘eindnorm’ voor utiliteitsgebouwen uitgewerkt, waarin
een minimale energieprestatie voor 2050 behaald
moet worden. Deze eindnorm voor de bestaande bouw
komt naar verwachting overeen met of is strikter dan de
huidige energieprestatie eisen voor nieuwbouw. Dat zou
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het niveau van nieuwbouw verduurzaamd moet worden.
Paris Proof
Daarnaast wordt in de Energy Performance Building

Waar het energielabel een theoretische berekening

Directive (EPBD) IV voorgesteld om op Europees niveau

van het gebouwgebonden energiegebruik weer-

tussentijds, rond 2030, een minimale energielabel-

geeft, stelt Paris Proof het werkelijk energiegebruik

verplichting voor alle gebouwen te introduceren. Voor

(gebouw- en gebruikersgebonden energiegebruik)

utiliteitsgebouwen is bijvoorbeeld voorgesteld om vanaf

centraal. Een gebouw is ‘Paris Proof’ indien de CO2-

2027 energielabel F en G uit te faseren en vanaf 2030

reductie doelstellingen van het Klimaatakkoord in

energielabel E. De aankomende jaren zal deze Europese

Parijs worden behaald. Per sector is berekend hoeveel

wetgeving naar Nederland vertaald worden. Het is dus

energie er in een gebouw maximaal verbruikt mag

zeer aannemelijk dat deze handreiking in de toekomst

worden, om aan de CO2 doelstellingen te voldoen.

ook voor andere gebouwtypen relevant wordt. Het is

Dat betekent voor kantoren dat het energiegebruik niet

van belang dat taxateurs bewust zijn van huidige én

hoger dan 70 kWh/m2 GO (Gebruiksoppervlak) mag zijn.

toekomstige wet- en regelgeving en opdrachtgevers
hierop kunnen attenderen.

NTA8800 en energielabel C
De NTA8800 is de nieuwe rekenmethode voor het

Energielabel C is dus slechts het begin, om te voldoen

bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Deze nieuwe rekenmethode is per 1 januari 2021 van

Echter, de stap naar ‘Paris Proof’ is een nog grotere stap.

kracht en vervangt de NEN7120. Uitgegeven ener-

Om binnen de 1,5 graden Celsius opwarming te blijven,

gielabels volgens de NEN7120 blijven 10 jaar geldig.

zoals afgesproken is in Parijs moet het energiegebruik

Kantoren waarvan de energieprestatie met de nieuwe

van de kantorenvoorraad fors teruggebracht worden.

NTA8800 wordt berekend mogen, om aan label C te

In onderstaande grafiek is weergegeven hoe snel deze

voldoen, een maximaal primair fossiel energiegebruik

naar beneden zou moeten om binnen de doelstellingen

van 225 kWh/m2 per jaar hebben. Kantoren met een

te blijven. Hierbij moet opgemerkt worden dat het Paris

energielabel dat bepaald is aan de hand van de

Proof-doel gebaseerd is op het werkelijk energiegebruik

NEN7120 moeten minimaal over een energie-index

en dus naast het gebouwgebonden energiegebruik

van 1,3 of beter beschikken.
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Gevolgen voor kantoren met een slechter energielabel
Niet alle kantoren in Nederland zullen onder de energie-

Hierop volgende maatregelen die het bevoegd gezag

labelverplichting vallen. Zie bijvoorbeeld de website

kan nemen, omvatten het opleggen van een bestuurlijke

van RVO voor de kantoren die zijn uitgezonderd , of de

of strafrechtelijke boete of, in het meest vergaande

infographic voor de beschrijving van diverse praktijk-

scenario, het intrekken van de omgevingsvergunning.

situaties. Naar verwachting vallen ongeveer 63.000
kantoren met een oppervlakte van 70 miljoen m2 onder

Aanspreken gebouweigenaren en huurders

de wetgeving.

Het Rijk en de bevoegde gezagen attenderen gebouweigenaren en huurders op de energielabel C-verplich-

Eigenaren en huurders van kantoren kunnen grote

ting. In juli 2021 heeft het Ministerie van Binnenlandse

gevolgen ondervinden als het kantoor een energie-

Zaken en Koninkrijksrelaties een brief verstuurd aan alle

label D of slechter heeft. Het Bouwbesluit verbiedt

kantooreigenaren die geen energielabel hebben, of een

per 1 januari 2023 om een kantoorgebouw “in gebruik

energielabel D of slechter. Daarnaast hebben meerdere

te nemen of te gebruiken”. Handhaving van deze

gemeenten en omgevingsdiensten gebouweigenaren

wetgeving ligt bij het bevoegd gezag; meestal is dat

na de zomer van 2021 op de energielabel C-verplichting

de gemeente waarin het kantoorgebouw is gevestigd.

gewezen. Diverse aankondigingen geven het signaal

Naar verwachting zijn de volgende twee sancties het

af dat het betreffende bevoegd gezag handhavend zal

meest gebruikelijk:

optreden.

•	

De ‘last onder bestuursdwang’: deze last geeft het
college van B&W de bevoegdheid om het kantoor-

De genoemde sancties kunnen de continuïteit van de

gebouw bijvoorbeeld te sluiten of ervoor te zorgen

bedrijfsvoering voor zowel de gebouweigenaar als de

dat de nodige aanpassingen worden verricht, op

huurder in gevaar brengen. Het niet-voldoen aan de

kosten van de overtreder.

energielabel C-wetgeving kan ook gevolgen hebben

•	De ‘last onder dwangsom’: de overtreder moet

voor de waarde van deze kantoren. In het volgende

binnen een bepaalde termijn zorgen dat het kantoor-

hoofdstuk wordt behandeld op welke wijze de taxateur

gebouw minimaal label C heeft. Als dat niet lukt, moet

de energielabel C-verplichting – en het niet voldoen hier-

de overtreder een dwangsom betalen. De last onder

aan - op kan nemen in zijn of haar taxatie.

dwangsom is dus een soort financiële prikkel om de
overtreder ertoe te bewegen om er alsnog voor te
zorgen dat het kantoorgebouw het juiste energielabel heeft.

DGBC | Handreiking taxeren van energie inefficiënte kantoren
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03 TAXEREN VAN ENERGIE-INEFFICIËNTE KANTOREN
Duurzaamheid heeft in toenemende mate invloed op de taxatie van een kantoorgebouw. Zoals uit vorig hoofdstuk
blijkt, kunnen de sancties en de gevolgen hiervan verstrekkend zijn als er niet aan de energielabel C-verplichting
wordt voldaan. Het mogelijk sluiten van het kantoorgebouw, de benodigde investering om naar minimaal energielabel C te komen en de hogere vraag naar energie efficiënte kantoren heeft onder andere invloed op de
courantheid, de cashflow en de waarde. Maar wat is dat precies en hoe kan een taxateur hier mee om gaan?
Hiervoor zijn diverse kwalitatieve en kwantitatieve opties

op te nemen, wordt inzichtelijk gemaakt welke

beschikbaar waar een taxateur in zijn taxatierapport

impact het energielabel op de waarde kan hebben.

rekening mee kan houden. Met het noemen van onder-

3. Opnemen in omschrijving van getaxeerde

staande maatregelen wordt beoogd een ‘best practice’

	In de omschrijving van het getaxeerde object is het

te geven, maar deze handreiking heeft niet als doel om

relevant om de energielabel C-wetgeving aan te

één limitatieve werkwijze voor te schrijven. Het geeft de

kaarten. Hierdoor wordt de vastgoed-eigenaar

taxateur praktische handvatten om elke taxatiecasus

(nogmaals) geattendeerd op de energielabel

op het gebied van de energielabelplicht en energie-

C-verplichting.

efficiëntie te doorgronden en het op een onderbouwde

4. Wijzen op juridische gevolgen

wijze in zijn taxatie op te nemen.

	Zoals uit voorgaand hoofdstuk blijkt, kunnen de
juridische gevolgen voor het niet-voldoen aan de

Kwalitatieve maatregelen

wetgeving verstrekkend zijn. Door de juridische

Kwalitatieve maatregelen hebben indirect impact op

gevolgen op te nemen in het taxatierapport,

de marktwaarde. Er zijn diverse manieren waarop een

wordt de urgentie benadrukt.

taxateur de energie-efficiëntie van het kantoor kan

5. Green leases

verwerken in zijn of haar taxatie. Mede aan de hand van

	In of buiten het taxatierapport kan op het belang van

de volgende maatregelen kan de taxateur de energie-

een green lease gewezen worden, of kan een green

label C-plicht kwalitatief in het taxatierapport opnemen:

lease geïnitieerd worden. Hierbij worden groene
bepalingen, over onder andere verduurzamings-

1.	Beoordeling courantheid (matig, voldoende, goed etc.)
	Bij elke taxatie wordt de courantheid vermeld.

maatregelen, kostenverdeling en planning in het
huurcontract vastgelegd.

De courantheid geeft een kwalitatieve weergave

6. Opnemen in SWOT-analyse

van de verhandelbaarheid van het te taxeren object.

	In de SWOT-analyse worden de sterkten, zwakten,

De courantheid wordt door de taxateur ingeschat via

kansen en bedreigingen van het te taxeren object

meerdere variabelen, zoals de locatie, de gebouw-

geïdentificeerd. Bij een kantoorgebouw met een

eigenschappen en de aanwezigheid van huurders.

energielabel D of slechter kan het energielabel

Als het kantoor een label D of slechter heeft, dan

als een ‘Zwakte’ worden opgenomen. Mogelijke

heeft dat een negatieve impact op de courantheid

aanscherpingen in energiewetgeving kunnen als

en kan de taxateur afwegen of de courantheid nog

‘Bedreiging’ worden opgenomen.

wel ‘voldoende’ is. De taxateur kan ook de financierbaarheid in ogenschouw nemen en voortvloeiend

Kwantitatieve maatregelen

daaruit de kopersdoelgroep. Deze zal bij een slecht

Er zijn meerdere mogelijkheden om de effecten van

label naar verwachting steeds kleiner worden als

de energielabel C-plicht in kwantitatief opzicht in een

er geen concrete plannen liggen voor, of zelfs maar

taxatie op te nemen. Dit is mede afhankelijk van de

uitzicht is op verduurzaming.

gekozen taxatiemethode. Veelal zal het gebruik van

2. Opnemen in referentieanalyse

de BAR/NAR-methode gepaard gaan met de Netto

	In de referentieanalyses worden vergelijkbare

Contante waardemethode, oftewel de DCF-methode

8

(kantoor)gebouwen geanalyseerd. Door het energie-

(10 of 15 jaar beschouwingsperiode). Beide methoden

label (voor zover aanwezig) in deze referentie analyse

betreffen de inkomstenmethode.

Taxatiemethoden
In de DCF-methode (Discounted Cash Flow) wordt

BAR en NAR staan respectievelijk voor Bruto Aanvangs-

de verwachte kasstroom verdisconteerd tot op de

rendement en Netto Aanvangsrendement. Bij de BAR/

waardepeildatum, wat resulteert in een contante waarde

NAR-methode wordt een rendement toegepast op de

van het actief (zie IVS 105, 50.2). Een DCF vereist normaal

verwachte netto-inkomsten over een bepaalde periode

gesproken dat taxateurs gedetailleerde, expliciete

en houdt daarom impliciet rekening met waardegroei

inkomsten- en kostenaannames opstellen met betrekking

en risico's. Als de BAR/NAR-methode wordt gebruikt,

tot het te taxeren vastgoed, waarbij een specifiek tijds-

is het analyseren van vergelijkbare transacties een

bestek wordt gebruikt en een exitwaarde aan het

belangrijke taak van de taxateur. Het is vaak moeilijk om

einde van de beschouwingsperiode wordt bepaald.

duurzaamheids-elementen in de referentietransacties

Deze methode heeft het voordeel dat het de aannames

te identificeren, laat staan om deze vervolgens toe

van kasstromen (kosten en -opbrengsten) in de loop van

te schrijven aan de waardering. Het verwerken en

de tijd duidelijk weergeeft. Om deze reden hebben de

benoemen van energie-labels is vaak wel mogelijk.

meeste beleggers de voorkeur voor de DCF-methode.

Dit kan wel worden verfijnd door specifiekere duurzaam-

Bovendien kunnen in een DCF de duurzaamheids- en

heidsgegevens te verzamelen en vervolgens te

ESG-factoren expliciet worden gemaakt en in detail wor-

analyseren en vergelijken met vergelijkbare objecten.

den gemodelleerd. Dit kunnen zelfs factoren zijn die nog

Kosten voor verduurzaming kunnen wel worden opgeno-

niet duidelijk zijn aangetoond in transacties, maar wel op

men bij de BAR/NAR-methode, maar dit is meestal een

empirische basis kunnen worden gebruikt, mits voorzien

minder goede afspiegeling van de werkelijkheid

van een heldere onderbouwing.

dan wanneer de DCF-methode zou zijn gehanteerd.

Beide taxatiemethoden stellen de taxateur in staat om

van ESG op huurdersgedrag en zoekvragen. Het is

zowel impliciet als expliciet rekening te houden met

belangrijk dat de taxateur zich bewust is van dergelijke

de factoren die relevant zijn voor duurzaamheid. Het

veranderingen en hun impact op zowel het actuele

verdient aanbeveling om op een expliciete wijze deze

huuraanbod als de toekomstbestendigheid van de

factoren in de taxatie op te nemen, omdat dit helpt om

kantorenvoorraad in de loop van de tijd. Als het te

het belang daarvan voor de waarde te begrijpen.

taxeren object in mindere mate voldoet aan de eisen
die gebruikers (gaan) stellen, ligt het in de lijn der

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van

verwachting dat de taxateur rekening houdt met een

kwantitatieve elementen. Het is van belang dat de taxa-

lage markthuurgroeiverwachting. Een negatieve groei

teur zich ervan bewust is dat het verwerken van

zou op enig moment zelfs aan de orde kunnen zijn.

de ene parameter invloed kan hebben op een andere.
Er kan dus sprake zijn van een correlerende werking

2. Veroudering

tussen verschillende parameters. Als dit het geval is,

Duurzaamheidsfactoren kunnen van invloed zijn op de

dient de taxateur dit in het taxatierapport te vermelden,

mate van veroudering van vastgoed. Ontwikkelingen

om zo de lezer in staat te stellen de gedachtegang te

volgen zich in snel tempo op. Taxateurs dienen te

volgen. Hieronder is telkens een voorbeeld gegeven

overwegen of het te taxeren object in overeenstemming

van een kwantitatieve parameter.

is met de marktverwachting, maar ook of het voldoet
aan de geldende regelgeving, rekening houdend met

1.

Huur(groei)

locatie en type. Als dit niet zo is, zal er een afweging

Verwachtingen over de markthuurgroei zijn onderdeel

moeten worden gemaakt of, en zo ja in hoeverre, dit kan

van de DCF-waardering. Verschillende duurzaamheids-

worden opgelost. Als door renovatie het vastgoed op

en ESG-factoren kunnen onderdeel uitmaken van de

een redelijk en passend duurzaamheidsniveau gebracht

huurprijsvorming. Deze kunnen gebaseerd zijn op

kan worden en daardoor tevens in overeenstemming

overwegingen als energie-efficiëntie, maar ook op

komt met de eisen die de gebruikers- en beleggersmarkt

economische duurzaamheid en welzijnsfactoren. Steeds

daaraan stelt, kan de taxateur hiermee rekening houden,

meer onderzoeken wijzen op een toenemende invloed

door de kosten van renovatie op te nemen in de taxatie.
DGBC | Handreiking taxeren van energie inefficiënte kantoren
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In sommige gevallen is dit echter economisch gezien niet

expiratiemomenten. In veel gevallen zal dat een

mogelijk en dan zal de resterende levensduur in gevaar

logische keuze zijn. Tevens verdient het aanbeveling

komen.

om investeringen in installaties zoveel mogelijk parallel
te laten lopen met het einde van de technische en/of

De kosten voor renovatie zijn voor een taxateur lastig in

economische levensduur daarvan. Het is economisch

te schatten. Mogelijk is er een conditiemeting uitgevoerd

gezien bijvoorbeeld vaak niet zinvol om een 5 jaar oude

of is er een Technical Due Diligence uitgevoerd waar een

luchtbehandelingsinstallatie te gaan vervangen, of een

onderhoudsbegroting is opgenomen voor de komende

10 jaar oude cv-ketel.

jaren, inclusief duurzaamheidsmaatregelen, In andere
gevallen zijn er specifieke stichtingskostenopzetten voor

3. Risico-opslag

renovatie of herontwikkeling beschikbaar. In situaties

Vastgoed dat niet (meer) voldoet aan de duurzaamheids-

waarin dit niet aanwezig is, kan de taxateur gebruik

vereisten, kan te maken krijgen met een afnemende

maken van externe bronnen en tools. Zie hiervoor het

vraag van gebruikers en beleggers, maar ook met

volgende hoofdstuk.

beperkingen op het gebied van financierbaarheid.
Dit soort vastgoed kent dan een hoger investerings-

Kosten voor onderhoud of renovatie kunnen zowel in de

risico. Ook de risicopremie als onderdeel van de

markthuurbenadering als in de DCF-methode expliciet

disconteringsvoet moet mogelijk naar boven worden

worden gemaakt. In de DCF-methode zou er zelfs

aangepast. Dat kan gedurende de kasstroomperiode

rekening kunnen worden gehouden met het moment van

of vanaf het punt waar naar alle waarschijnlijkheid de

investeren. Zo is het aan te bevelen om, in het geval van

omslag zal plaatsvinden. Gevoeligheidsanalyses kunnen

de Label C -verplichting, de eerste investeringen in jaar 1

behulpzaam zijn om de potentiële impact op de waarde

in te plannen om ervoor te zorgen dat aan de verplichting

te meten. In het geval er een risico-opslag wordt gehan-

wordt voldaan. Vervolgens kunnen investeringen in de

teerd, is het van belang dat er geen sprake mag zijn van

verduurzaming gelijk lopen met de (gemodelleerde)

te grote weging van het risico, oftewel een dubbeltelling.
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Risico's voor de werkelijke kasstroom moeten worden

huurinkomsten onder druk. Hoewel de impact hiervan

gemodelleerd in de jaarlijkse verwachte inkomsten/

uiteraard verband houdt met de dan geldende economi-

uitgaven. Alleen de risico's die geen betrekking hebben

sche en lokale marktomstandigheden en daardoor lastig

op huurinkomsten of directe uitgaven dienen te worden

is te voorspellen, is de zekerheid van de inkomsten wel

opgenomen in de disconteringsvoet.

een kritische overweging voor de vastgoedbeleggers.
Taxateurs zullen de markt daarin volgen en daarom

4. Exit yield

rekening houden met de mate waarin duurzaamheid,

Een DCF-berekening wordt opgesteld met een vaste

of het gebrek daaraan, bepalend zal zijn voor de periode

beschouwingsperiode van meestal 10 of 15 jaar. De

die nodig is om het vastgoed te wederverhuren of te

mate waarin duurzaamheid wordt weerspiegeld en

verkopen. Daarbij kan ook worden gedacht aan

waarneembaar is in referentietransacties, kan variëren

eventuele impact van incentives en renovaties op

en kan bovendien moeilijk te onderscheiden zijn

de leegstandsperiode.

van andere kenmerken. In sommige gevallen is het
misschien helemaal niet waarneembaar. Taxateurs wordt

6. Incentives

daarom geadviseerd om de waarschijnlijke impact van

Wanneer vastgoed niet voldoet aan de marktstan-

duurzaamheid op de restwaarde aan het einde van

daarden of wet- en regelgeving zijn er langere huurvrije

de beschouwingsperiode in overweging te nemen,

periodes en een hoger risico op leegstand te ver-

rekening houdend met de noodzaak van aanpassingen

wachten. Ook is het logisch om te veronderstellen dat

van de exit yield. Als gedurende de looptijd geen

vastgoedeigenaren investeringen moeten doen om aan

correcties worden opgenomen voor duurzaamheids-

duurzaamheids- en ESG-eisen te voldoen. Dit kan ook

maatregelen, zal dit naar verwachting een nadelig effect

plaatsvinden in de vorm van inrichtingsbijdragen, maar

hebben op de exit waarde. Want op korte dan wel lange

het kan zich ook vertalen in een hoger dan gemiddeld

termijn zijn na de exit wél investeringen te verwachten

incentive-niveau. Hogere incentives zeggen onder meer

om te (blijven) voldoen aan de dan geldende regel-

iets over de verhuurbaarheid en daarmee de courant-

geving. Hierover zal de taxateur een mening moeten

heid van het object. Bovendien zetten incentives het

vormen en deze als onderbouwing in het taxatierapport

huurprijsniveau en daarmee het rendement voor een

opnemen. Andersom, als gedurende de beschouwings-

belegger onder druk. Hier is ook een duidelijke relatie

periode wél dergelijke investeringen worden gedaan,

te zien met de concurrentiepositie van het object.

zal dit een positief effect hebben op de exit-waarde

Dit hangt met meerdere factoren samen, maar duur-

en dus leiden tot een lagere exit-yield.

zaamheid vervult hierin een steeds belangrijkere rol.

5. Marketing- en leegstandsperiode

7. Servicekosten / Total costs of ownership (TCO)

Taxateurs moeten overwegen of de huurinkomsten op

Als die beschikbaar is, kunnen taxateurs ook relevante

enig moment worden onderbroken, aan het einde van

informatie over CO2-uitstoot en energie-efficiëntie

een huurperiode of na een break-optie. Als het vastgoed

gebruiken bij de taxatie en deze vergelijken met gege-

niet voldoet aan regelgeving (of minder duurzaam is dan

vens van derden en openbaar beschikbare bronnen.

concurrerende objecten), dan staat de zekerheid van de

Verbetering van de energie-efficiëntie en verlaging van
de CO2-uitstoot kan aanzienlijke kostenbesparingen met
zich meebrengen. Deze investeringen kunnen leiden
tot zuinigere operationele prestaties, waardoor de ‘total
cost of ownership’ omlaag gaat. Taxateurs dienen zich
ervan bewust te zijn dat op A-locaties de energiekosten
waarschijnlijk een klein(er) deel uitmaken van de totale
gebruikskosten. Verder moet worden opgemerkt
dat overtollige energie die wordt opgewekt door
duurzaamheidsmaatregelen zoals zonne-energie
op sommige locaties een meetbaar inkomen kan
genereren dat kan worden meegenomen in de
waardering als positieve kasstroom.
DGBC | Handreiking taxeren van energie inefficiënte kantoren
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8. Kapitaalsuitgaven / renovaties (CapEx)

Het is algemeen aanvaard dat taxateurs onder

Hoewel een bouwkundig of milieuonderzoek (technical

bepaalde omstandigheden - afhankelijk van hun

of environmental due diligence) niet altijd als onderdeel

ervaring en bekwaamheid - professionele inschattingen

van een taxatie hoeft te worden uitgevoerd, moet de

zullen moeten maken van de investeringskosten.

taxateur wel in overweging nemen of er, op korte of

Dit hangt af van de aard van het vastgoed, het doel

middellange termijn, waarschijnlijke kapitaalsuitgaven

en de grondslag van de waardering en de details

zijn om te voldoen aan de marktbehoeften en de regel-

van de specifieke opdracht. Taxateurs dienen hun

geving. Dit kan onder andere het volgende zijn op het

inschattingen te ondersteunen met bijvoorbeeld

gebied van de label C-verplichting en verduurzaming:

kosten- en benchmarkgegevens en -indexen.

•	Het vervangen of aanpassen van de installaties

Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar, die in het

(bijv. warmtepomp, WKO-installatie, LED- verlichting)

volgende hoofdstuk aan de orde komen.

vloer- en/ of gevelisolatie, triple glas, kierdichting)

Casestudies

•	Het isoleren van de gebouwschil (bijvoorbeeld dak-,
•	Installeren van PV-panelen

Hieronder volgen twee casestudies als illustratie. Zo kan
de taxateur aan de hand van praktische voorbeelden

De mogelijkheid en de kosten om een gebouw te

zien hoe alle parameters met elkaar correleren en hoe

upgraden naar bepaalde duurzaamheids- en ESG-

zij te kwantificeren zijn. Bedenk wel dat het slechts

vereisten kunnen ook variëren. Taxateurs wordt daarom

voorbeelden zijn. De taxateur moet bij elke taxatie zelf

aangeraden zich vertrouwd te maken met kenmerken

de afweging maken welke wijze in het onderhavige geval

die van invloed zijn op de taxatie en die relevant zijn voor

het beste past.

de specifieke markt. Taxateurs moeten nadenken of zij
hiervoor voldoende geschoold zijn of dat er aanvullend
advies of expertise vereist is. Gespecialiseerd advies
kan geleverd worden door bijvoorbeeld een duurzaamheidsexpert, kostenadviseur, bouwtechnisch ingenieur.
De behoefte aan aanvullend specialistisch advies dient
in de opdrachtvoorwaarden met de opdrachtgever
worden overeengekomen.
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Praktijkvoorbeeld

Kantoorgebouw Amsterdam Sloterdijk (DCF-methode)
Het huurcontract loopt ten einde, van een kantoorgebouw van circa 6.000 m² in Amsterdam Sloterdijk.
Het gebouw dateert van 1992 en is sinds die tijd in gebruik door dezelfde huurder. Deze gebruiker treedt in
overleg met de verhuurder over de mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen. Het energielabel is op
dat moment C en dient minimaal label A worden. Ook is de ambitie om BREEAM-NL In-Use Very Good te
behalen voor het deel ‘Asset’.
Nader onderzoek door deskundigen wijst uit dat de reno-

de huurder bereid is meer te betalen voor een sterk

vatie het volgende moet omvatten om deze ambities waar

verbeterd gebouw. In dit concrete geval is de huurprijs

te maken:

gestegen van € 150 per m² naar € 185 per m² kantoor-

•	Klimaatplafonds en LED-verlichting
•	Vervangen luchtbehandelingskasten met twin-coil
WTW (warmteterugwinning).

•	Vervangen stoombevochtigers
•	Vervangen koelmachine;
•	Vervangen gebouwbeheersysteem
•	PV-panelen installeren
•	Zon- en warmtewerende folie op beglazing

ruimte.
2.	Courantheid: De huurder zal bereid zijn (wederom)
een langjarige huurovereenkomst te sluiten, waardoor
de verkoopbaarheid en financierbaarheid aanzienlijk
stijgen.
3.	Risico-opslag en marketing- en leegstandperiode:
De risico-opslag op het rendement en ook de disconteringsvoet kunnen omlaag, omdat bijvoorbeeld de
leegstandsverwachting aanzienlijk is verkleind. Dit

De totale investering voor de eigenaar komt uit op circa

vanwege het feit dat door de renovatie het gebouw

€ 3.000.000 (excl. btw). In dit geval kan de taxateur de

aan de duurzaamheidseisen van 2030 voldoet.

volgende zaken meewegen in zijn taxatie:
1.	Huurgroei: Er is sprake van een stijging van de

4.	Servicekosten/ TCO: De energiekosten dalen door
toepassing van energie-efficiënte maatregelen en

markthuur. Niet enkel vanwege de verduurzamings-

installaties. De servicekosten zullen (mede hierdoor)

maatregelen, maar ook vanwege de complete

lager uitvallen, waarmee de Total Cost of Ownership

renovatie, waardoor een hoger afwerkingsniveau

voor de huurder minder hard zullen stijgen dan enkel

wordt gehaald. De huurinkomsten stijgen ook, omdat

de stijging van de huurprijs.

DGBC | Handreiking taxeren van energie inefficiënte kantoren
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Praktijkvoorbeeld

Kantoorgebouw Label F (BAR/NAR-methode)
Deze casus betreft een kantoorgebouw in Amsterdam Zuidoost. Deze wijk is in de jaren ‘80 ontworpen met
als bestemming industrie en kantoor. Er zijn diverse recreatieve functies te vinden, zoals winkels, horeca,
de bioscoop en concerthallen Ziggo Dome en Afas Live. Het gebied Amstel III ondergaat de komende jaren
een grote transformatie. In de komende jaren gaat dit monofunctionele gebied veranderen naar een levendige
stadswijk waar ruimte is voor wonen, werken en ontspanning.
Het kantoorgebouw is gebouwd omstreeks 2000. Het

Het object valt onder het vigerende bestemmingsplan

object is gebouwd in een rechthoekige vorm en beschikt

‘Amstel III Oost’. Het object heeft op basis van dit plan

over 4 bouwlagen. Het is opgetrokken rondom een

de bestemming ‘Gemengd’. Hieronder wordt verstaan

betonnen constructie met betonnen vloeren. De gevel is

kantoren, bedrijven en horeca. In deze taxatie heeft de

voorzien van metselwerk, hierin zijn aluminium kozijnen

taxateur de volgende overwegingen opgenomen in het

geplaatst met dubbel glas. Het overige gedeelte van de

taxatierapport bij de markthuur:

begane grond is voorzien van een systeemplafond met
inbouwverlichting. De verdiepingsvloeren zijn afwisselend

Onderhavig object is gelegen in Amsterdam Zuidoost.

afgewerkt met een pvc-vloer, tapijt en systeemplafonds

In de directe omgeving zijn voornamelijk kantoor-

met inbouwverlichting. Het gebouw beschikt daarnaast

gebouwen gelegen, daarnaast is de Arena boulevard

over radiatoren en een top-koeling systeem.

op loopafstand gelegen. Het gebied gaat de komende

•
•
•
•
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Energielabel F label, energy index 1,00

jaren echter een grote transformatie kennen tot een

Bouwaard: Beton

gemengd gebied met wonen, werken en recreatie.

Gevels: Metselwerk

We zien kantoorruimtes in de directe omgeving, maar

Raampartijen: Aluminium, dubbel glas

buiten het stationsgebied Bijlmer Arena, aangeboden

worden van € 125 tot € 185 per m², afhankelijk voor-

gelijk aan 9 maanden huur. Er is een NAR op de

namelijk gebouwkwaliteit en uitstraling. We zijn van

markthuur toegepast van 6,00%, dit resulteert in een

mening dat het onderhavige object een goede afwerking

BAR op markthuur vóór correcties van 6,85%. Dit ligt in

en uitstraling heeft. Wij hebben een markthuur van

lijn met de referenties die langjarig verhuurd zijn.

€ 170 per m² kantoorruimte en € 1.500 per parkeerplaats

Na correcties voor de erfpacht situatie, de leegstand

toegepast, dit is in lijn met de gehanteerde referentie

en de capex resulteert dit in een BAR van 8,67%,

transacties. Dit resulteert in een gemiddelde huur van

wat overeenkomt met een waarde van € 6.070.000.

€ 207 per m². Hierbij is rekening gehouden met kosten
ter verbetering van het energielabel en om daarmee

In dit specifieke voorbeeld heeft de taxateur dus huur-

het object naar hedendaagse standaarden te brengen.

en beleggingsreferenties gehanteerd die een beter
energielabel hebben en ook een betere afwerking

In dit specifieke voorbeeld heeft de taxateur referenties

kennen. De gekozen markthuur en het rendement is

gehanteerd die een beter energielabel hebben en

dus gebaseerd op betere kantoorgebouwen.

een betere afwerking. De gekozen markthuur is dus

Dit impliceert een correctie op de waarde om te

gebaseerd op betere kantoorgebouwen. Dit impliceert

komen tot een goede vergelijking met de betreffende

een correctie op de waarde om te komen tot een goede

referenties.

vergelijking met de betreffende referenties. In deze
taxatie heeft de taxateur de volgende overwegingen

De correctie (capex) bestaat uit € 150.000 om het

opgenomen in het taxatierapport bij de vaststelling

energielabel te verbeteren van F naar A. Als bron hier-

van het rendement:

voor is onder andere de Duurzaamheidstool van
Rabobank (CFP) gehanteerd. Hieruit volgt een totale

Onderhavig object wordt tijdelijk niet verhuurd. De huur-

investering van € 91.550. Op basis van eigen inschatting

der zal per 1 augustus 2020 vertrekken. Het object is van

van de taxateur en ervaringen met andere projecten,

goede kwaliteit en heeft een goed afwerkingsniveau

mede in relatie tot de relatief kleinschalige omvang

aan de binnenzijde. Er is rekening gehouden met een

van het gebouw, zijn de kosten naar boven afgerond

leegstandsperiode van 12 maanden en een incentive

op € 50 per m2 hetgeen neerkomt op € 150.000.

Verduurzamingsmaatregelen
Maatregel

Besparing

Investering

TVT (jaar)

Investeerder

CO2 reductie

€ 1.900

€ 8.400

4,4

Huurder

5 ton CO2

Zonnepanelen

€ 2.900

€ 25.000

8,6

Eigenaar

7 ton CO2

TL LED verlichting

€ 9.800

€ 36.000

3,7

Huurder

21 ton CO2

€ 2.000

€ 5.100

2,6

Huurder

5 ton CO2

€ 4.400

€ 1.000

0,2

Huurder

12 ton CO2

€ 990

€ 250

0,3

Huurder

3 ton CO2

€ 710

€ 1.600

2,3

Huurder

850 kg CO2

€ 2.800

€ 12.000

4,3

Huurder

5 ton CO2

€ 1.600

€ 1.200

0,8

Eigenaar

4 ton CO2

€ 720

€ 1.000

1,4

Huurder

2 ton CO2

Daglichtafhankelijke
verlichting

Aanwezigheidsdetectie
verlichting
Energiemanagement en
energiezorg
Thermostaat verwarming,
laag instellen
LED verlichting ipv
halogeen
LED verlichting ipv PL
Optimaliseren
klimaatinstallatie
Uitschakelen of
Verminderen
bevochtiging

Figuur: voorbeeld CFP tool Rabobank voor onderbouwing
van maatregelen ter verbetering van energielabel F naar A
voor bovengenoemde casus.
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04 BESCHIKBARE INFORMATIEBRONNEN EN TOOLS
De taxateur kan gebruik maken van (externe) informatiebronnen en tools om informatie over verduurzaming in
te winnen en kosten voor verduurzaming in te schatten. De taxateur zal kritisch na moeten gaan in hoeverre de
data actueel en betrouwbaar is, voordat hij/zij deze opneemt in de taxatie. De volgende niet-limitatieve opsomming
geeft voorbeelden van informatiebronnen en tools die de taxateur tot beschikking staat:
Informatie over het verduurzamen van de
utiliteitsbouw:

•	De website van RVO geeft veel informatie over het
verduurzamen van utiliteitsgebouwen, zoals:

o	Informatie over het opstellen van een energielabel en het aanvragen van een maatwerkadvies
o	Informatie over financiële regelingen
o	Informatie over welke mogelijkheden er zijn
voor het opwekken van hernieuwbare energie
o	Informatie over ondernemers die verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen.
Tools met energiebesparende maatregelen en
kostenkengetallen:

•	Onlangs is het online platform www.digipesis.com
gelanceerd. Dit platform geeft voor woon- en

utiliteitsgebouwen kostenkengetallen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, PV-panelen

maatregelen en investeringskosten een energie-

en LED verlichting. Met deze publieke tool kunnen

labelsprong gemaakt kan worden. Let op dat de

kosten voor het nemen van energiebesparende

genoemde investeringskosten verouderd kunnen

maatregelen vastgesteld worden. De kosten-

zijn en door bouwkostenstijging en inflatie afwijken

kengetallen worden regelmatig geactualiseerd

van de huidige prijssteling. De maatregelpakketten

en geïndexeerd. De huidige cijfers zijn gebaseerd

kunnen echter een goed beeld schetsen van de

op onderzoek uit 2021.

benodigde maatregelen om een energielabelsprong

•	Diverse grote banken stellen een tool beschikbaar

te maken.

om het energiebesparingspotentieel, inclusief

verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende
kosten, inzichtelijk te maken. Zie hier bijvoorbeeld
die van de Rabobank.

•	

•	Sectorale Routekaart kantoren van de Dutch Green

Building Council. Deze sectorale routekaart stippelt

Koeter Vastgoed kengetallen; In de Taxatiewijzer

een pad uit hoe de kantorensector naar ‘Paris Proof’

van Koeter Vastgoed staan onderhoudskosten

gebracht kan worden. De routekaart geeft aan wat er

kengetallen opgenomen. Dit kan door taxateurs

bijvoorbeeld nodig is aan wet- en regelgeving, data

gebruikt worden om inzicht te krijgen in de

en financiering. Hieruit blijkt onder meer dat door het

onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de

reserveren van een bedrag van € 18,- per m2 per jaar,

constructie, installaties en eventuele gebreken.

alle kantoren in Nederland naar de ‘Paris Proof’ norm

•	Op basis van onderzoek van het Economisch

Instituut voor de Bouw (EIB) zijn maatregelpakketten
opgesteld om kantoren een energielabelsprong te
maken (zie een voorbeeld hieronder). Met deze
pakketten kan een taxateur inschatten met welke
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Sectorale Routekaart:

verduurzaamd kunnen worden, zodat ze voldoen aan
de klimaateisen die in 2015 afgesproken zijn in Parijs.
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