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Energiebesparing is 
verplicht
Over verduurzaming van de  
utiliteitsbouw
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› Wat moet?
– Erkende maatregelen uitvoeren
– Voldoen aan informatieplicht
– Energielabel C voor kantoren

› Wat komt eraan?
– Portefeuille routekaarten voor 

maatschappelijk vastgoed
– Aardgasvrij maken
– Normering

Inhoud 
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Wet- en regelgeving bestaande bouw
Utiliteitsbouw
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Beleid rondom duurzame gebouwen

Erkende
maatregelen

Nieuwbouw

Bestaande bouw

1 juli:
Informatieplicht

5 december:
Energy audit

Bekendmaking
Eindnorm 2050
utiliteitsbouw

Warmteplannen
gemeenten gereed

Start aardgasvrij maken

Energielabel C kantoren

Energieneutraal / CO2 arm / 
95% CO2 reductie

202120202019 2022 2023 2025 2030 2050

BENGBENG
Overheids-
gebouwen

ENG

49% CO₂ reductie

Streefnorm bestaande bouw

1,5% energiebesparing / jaar

Bekendmaking
Streefnorm 2030
utiliteitsbouw

Eindnorm bestaande bouw



Energiebesparingsplicht
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Activiteitenbesluit
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› Voor inrichtingen met een 
energieverbruik van meer 
dan 50.000 kWh en/of 
25.000 m3 Aeq



Type maatregelen 
› gebouwschil
› ruimteventilatie 
› ruimte- en buitenverlichting
Activiteit
› stookinstallatie

Erkende maatregelenlijst 
voor kantoren
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› Bereiden van 
voedingsmiddelen

› Faciliteiten
› Gebouwschil
› In werking hebben van een 

koelinstallatie
› In werking hebben van een 

stookinstallatie
› Informatie- en 

communicatietechnologie

› Liftinstallatie
› Roltrapsysteem
› Ruimte- en buitenverlichting
› Ruimteventilatie
› Ruimteverwarming
› Serverruimten

Uitbreiding erkende maatregelen voor kantoren
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http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/kennisbank-energie/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/kennisbank-energie/


› Doel:
Borgen van de optimale 
energiezuinige instellingen van 
klimaatinstallaties voor 
verwarming, koeling en 
ventilatie.

› automatisch registeren van 
energieverbruik 

› het analyseren van energie-
verbruik en/of aansturing door 
een EBS. 

› EBS heeft een 
rapportagefunctie met 
overzicht van energie-verbruik 
per dag, week en jaar per 
kalenderjaar

Toevoegen Energie registratie- en bewakings-
systeem (EBS) als erkende maatregel
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EML voor bedrijfstakken EBS EML voor bedrijfstakken EBS
1. metalelektro en mkb-metaal Nee 11. sport en recreatie Ja

2. autoschadeherstelbedrijven Nee 12. hotels en restaurants Ja

3. gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen Ja 12. drukkerijen, papier en karton Nee

4. kantoren Ja 14. bedrijfshallen Nee

5. onderwijsinstellingen Ja 15. bouwmaterialen Nee

6. commerciële datacenters Nee 16. meubels en hout Nee

7. rubber- en kunststofindustrie Nee 17. tankstations en autowasinrichtingen Ja, 
tankstations

8. levensmiddelenindustrie Nee 18. verf en drukinkt Nee

9. agrarische sector Nee 19. detailhandel Ja

10. mobiliteitsbranche Nee

Voor 19 sectoren erkende maatregelenlijsten
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1. Bestaande lijst met tekstuele 
aanpassingen

2. Indexatie: Lijst met reeds 
bestaande maatregelen, 
waarvan de tvt nu < 5 jaar is. 

3. Extrapolatie: erkende 
maatregelen voor kantoren en 
bedrijfshallen die ook van 
toepassing zijn op andere 
branches. 

4. Nieuwe technieken: Volledig 

doorgerekende maatregelen 
met de energieprijzen van de 
branche 

5. Gepubliceerd: 4 maart 2019, 

zie ook 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-
besparen/informatieplicht/bedrijven-en-

instellingen/erkende-maatregelenlijsten-
informatieplicht

Update erkende maatregelenlijsten 2019
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten-informatieplicht


Informatieplicht
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Informatieplicht energiebesparing
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› http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

Stappenplan
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http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/


Introductiefilm
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› https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-
besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen


Energielabel C kantoren
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In 2023



Ieder kantoor dat groter dan of 
gelijk is aan 100m2 moet in 
2023 minimaal energielabel C 
hebben. Dit betekent een 
Energie-Index van 1,3 of beter. 

Uitzonderingen:
› Kantoor(ruimte) gebruikt als 

nevenfunctie (<50% gebruiks-oppervlak 
heeft kantoorfunctie)

› Monumenten (Rijk/prov./gem.) 
*beschermde stads- en dorps-gezichten
behoren hier niet toe 

› Binnen 2 jaar te slopen/ transformeren/ 
onteigenen panden

› Maatregelen met een terugverdientijd 
van meer dan 10 jaar

De Energielabel C verplichting in het kort

10-10-19
RVO.nl 17



Groei groene energielabels
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Schatting stand van zaken
Kantoren 1-1-2019:
• 67.500 panden

• 85 miljoen m² oppervlakte

ca. 53%

10-10-19

• 37.155 kantoren met energielabel

• 24.968  kantoren met label C of hoger

• >37% voldoet nu aan wetgeving

was op 1 oktober 2017 nog 20%
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Aankomend beleid
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› 95% CO2-reductie in 2050
› Aardgasgebruik verminderen
› Aardgasverbruik ook anders 

verdelen

Fossielvrij de toekomst in
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› Nu sectorale routekaarten 
maatschappelijk vastgoed met 
– streefdoel 2030: 49% CO2 reductie
– einddoel 2050: CO2 arm of 95% 

CO2 reductie

› Eerste oplevering sectorale 
routekaart: 1 mei 2019

› Routekaart voor monumenten

Klimaatakkoord en routekaarten maatschappelijk 
vastgoed
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1. Rijksvastgoed
2. Gemeentelijk vastgoed
3. Provinciaal vastgoed
4. Onderwijsvastgoed
5. Zorgvastgoed
6. Sportvastgoed
7. Politie vastgoed
8. Monumentaal vastgoed



› Denk aan 
– langetermijn huisvestingsplan 
– DMOP
– concern aanpak
– Energy audit

Vervolg is: routekaart op portefeuilleniveau
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› Tweejaarlijks bijstellen 
routekaart

› Check op streefdoel
› Anders aanvullende eisen



› In 2030 is bij 20% van 
gebouweigenaren sprake van 
wijkaanpak

› Proeftuinen
– 1e lichting in 2019: 27
– 2e lichting in 2020

Aardgasvrije wijken
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› In 2030 is bij 20% van 
gebouweigenaren sprake van 
wijkaanpak – dus generieke 
aanpak ook nodig

› Proeftuinen
– 1e lichting in 2019: 27
– 2e lichting in 2020: waarschijnlijk 

ook bedrijventerreinen

› Innovatietender

Aardgasvrije wijken
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www.rvo.nl/podium

Voorbeelden 
aardgasvrije 
utiliteitsbouw
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http://www.rvo.nl/podium


› Methode voor 
energieprestaties van 
gebouwen wijzigt: NTA8800. 

› Dit geldt ook voor bestaande 
bouw.

› Voor energieprestatie wordt er 
gekeken naar een grootheid 
kWh/m2.jaar

› Er is een verschil tussen 
gebouwgebonden en 

gebruikgebonden
energieverbruik. Dit gaat ook 
een rol spelen bij de nieuwe 
normering.

› Een vorm van erkende 
maatregelenlijsten blijft, voor 
zowel gebouw- als 
gebruiksgebonden energie

› Eindnorm voor 2050 geldt met 
name voor het gebouw

Normering utiliteitsbouw als generieke aanpak
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› Deltaplan Duurzame 
Renovatie

› Maximale hoeveelheid kWh 
per vierkante meter BVO per 
jaar 

› Energieverbruik wordt op de 
meter afgelezen

Paris proof
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› Denk ook aan biodiversiteit en 
natuurinclusief bouwen

› Gezonde gebouwen, binnen 
en buiten

› Denk aan de Sustainable
Development Goals als 
doelstelling of taal

Verduurzaming is meer dan energiebesparing
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› https://www.rvo.nl/podium
› https://energieslag.rvo.nl/
› https://www.rvo.nl/gebouwen
› https://regelhulpenvoorbedrij

ven.nl/ 
wetcheckerenergiebesparing/

Dank voor uw aandacht.
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rene.schellekens@rvo.nl


