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# Vraag Antwoord 

1 2030: voor bestaande bouw geldt deze 

streefnorm voor zowel Retail als Offices?  

Ja, de streefnorm in 2030 is voor alle bouwbesluit 

categorieën, zie presentatie Martin Mooij 

2 Wat is de invloed van de 30  

energieregio's en hun beleid op de 

regelgeving? 

Regelgeving is nationaal, alleen zullen de opties om te 

verduurzamen wel deels lokaal bepaald worden. Belangrijk 

is de keuze voor de energie-infrastructuur (van het gas af), 

die wordt lokaal, op gemeente en wijkniveau gedaan. 

3 Wat is het rode balkje?  

(Dia 16, presentatie Selina Roskam) 

Bij de grafiek met niet uitgevoerde maatregelen in de 

presentatie stond het laatste balkje (rood) in de legenda 

niet uitgelegd. Dat ging om de maatregel: 

“Vermogen accentverlichting beperken” 

Zie ook: https://vue.databank.nl/dashboard/dashboard-

vue/niet-uitgevoerde-maatregelen---diensten/  

4 Is er landelijke overzicht van deze sheet? 

(Dia 16, presentatie Selina Roskam) 

Ja, deze zijn beschikbaar. 

https://vue.databank.nl/dashboard  

5 Als we ISO 50.001 gecertificeerd zijn, 

voldoen we dan aan de informatieplicht? 

Nee, je moet je nog steeds melden bij mijnrvo.nl  
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6 Er zijn klanten die denken dat ze voldoen 

aan Label C wanneer aan EML wordt 

voldaan. 

Dank voor het signaal. Dat herkennen we. 

7 Klanten denken dat ze nog  

wel tijd hebben. 

Tot 1 januari 2023. Als je het kantoor nog moet aanpassen 

is die tijd dus best beperkt. 

8 Dienen magazijnruimtes ook aan  

label C te voldoen? 

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een 

kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder 

een geldig energielabel C. Deze verplichting geldt niet voor 

magazijnen an sich. Een magazijn kan echter wel 

onderdeel zijn van een kantoorgebouw. Dan moet het 

gehele kantoorgebouw (inclusief het magazijn) 

energielabel C hebben. Dit zal het geval kunnen zijn 

wanneer de magazijnruimte een nevenfunctie is van de 

kantoorfunctie. Een magazijnruimte heeft namelijk geen 

kantoorfunctie. Uitgezonderd hiervan het verbod is een 

kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan 

kantoorfuncties (dus zonder de nevenfuncties bv het 

magazijn) kleiner dan 50% van de totale 

gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw 

waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt. Dus als 

bijvoorbeeld het magazijn als nevenfunctie of als eigen 

hoofdfunctie meer dan 50% van het gebouw is waarvan 

het kantoorgebouw deel uitmaakt. Ook als de totale 

gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties 

daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw waarvan 
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het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m2 

hoeft er geen Energielabel C te zijn in 2023. 

Zie ook artikel 5.11 van het bouwbesluit: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-380.html 

Meer informatie als ook een beslisboom en praktijksituaties 

vindt u op de website van RVO 

9 Wat kun je doen als huurder als de 

verhuurder ondanks aanwijzingen in 

verhuurdersoverleggen, zich niet inzet om 

het pand te verduurzamen? 

Een eerste stap lijkt mij hem/haar op de wet en het risico 

voor de verhuurder te wijzen: dat het gebouw straks niet 

meer gebruikt mag worden als deze onder de Label-C 

plicht valt maar daar niet aan voldoet. 

10 Wanneer wordt de NTA8800:2020 

gepubliceerd? 

De NTA 8800:2019-06 is beschikbar via: 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-8800201906-

nl.htm 

De NTA 8800:2020 verwachten we rond de zomer. NTA 

8800:2020 zal inhoudelijk gelijk zijn aan NTA 8800:2019-

06 gecombineerd met het zogenaamde 

‘interpretatiedocument’ waarin alle wijzigingen ten gevolge 

van onduidelijkheden en omissies zijn vastgelegd. NEN 

8800:2020 komt (zonder kosten) beschikbaar via de 

normshop van NEN: https://www.nen.nl/NEN-Shop.htm 

Meer informatie is ook steeds te vinden op de speciale 

pagina die NEN heeft ingericht over het stelsel 

energieprestatie voor gebouwen:  

https://www.gebouwenergieprestatie.nl/ 
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11 De monumenten uitzondering wordt nogal 

eens als vrijkaart gebruikt om niet te 

verduurzamen. Is er niet een specifieke 

regeling? Bijvoorbeeld geen aanpassingen 

aan gevel maar wel energiezuinige 

verlichting? 

Nee, er is geen specifieke regeling. De monumenten 

moeten wel voldoen aan de energiebesparingsplicht 

12 Wordt de Eindnorm gebaseerd op 

energieprestatie via NTA8800 of ook op 

basis van werkelijk energiegebruik? 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er een wettelijke 

eindnorm komt voor de energieprestatie van 

(utiliteits)gebouwen in 2050, vooralsnog wordt deze 

gebaseerd op de nieuwe bepalingsmethode 

energieprestatie van gebouwen (NTA8800) en uitgedrukt 

in kWh/m2/jaar. Vanuit het Deltaplan van DGBC zijn we 

aan het onderzoeken of er ook genormeerd kan worden op 

werkelijk verbruik. 

13 Waar zijn de aanbevelingen/richtlijnen van 

brandweer Nederland over parkeren van 

elektrische auto's/voertuigen te lezen? 

https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/202

0/advies-laadvoorzieningen-parkeergarage  

14 Hoe ga je met de DGBC Paris Proof 

statement om met grote laadpleinen achter 

de meter? Trek je deze van het 

energieverbruik af? 

Ja, de laadpalen valen in principe bij de mobiliteitssector. 

Die verbruik kan je er dus vanaf trekken. Dit zal dus wel 

apart moeten worden bemeterd. Wij zullen op 4 juni een 

webinar houden waar we dieper ingaan op de Paris Proof 

methode. Wat je precies wel en niet moet meenemen. 

15 Een waardevolle toevoeging aan de 

NTA8800 zou het scheiden van 

energieverbruik benodigd voor het gebouw 

Dank voor de suggestie. Er wordt straks wel onderscheid 

gemaakt in gebouwen met en zonder bed-functie 
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en het de energieverbruik benodigd voor 

medische doeleinden. Nu worden alle 

medische gebouwen op 1 hoop gegooid. 

Van huisartsenpost tot OK/IC. In 

laatstgenoemde moet voor medische 

redenen een hoge ventilatievoud worden 

toegepast met weinig recirculatie of 

warmteterugwinning. Ook is er 

hoogwaardige verlichting nodig. Hierdoor 

blijkt de hoog acute zorg nogal af te wijken 

en zou in de toekomst alleen nog maar 

gerealiseerd kunnen worden als deze 

gecombineerd wordt met een ander 

gedeelte van een ziekenhuis met lager 

energieverbruik. 

16 Het verschil tussen met en zonder bed-

functie helpt zeker. Echter een 

operatiekamer is een niet-bedgebonden 

functie. Dus bij een uitbreiding van alleen 

een operatieafdeling is de norm niet te 

halen. Een bedgebonden functie is een 

verpleegbed in een revalidatiecentrum 

vergelijkbaar met een hotel maar ook een 

IC-kamer, dit zijn zeer grote verschillen. 

Wanneer er dan onderscheid gemaakt kan 

Dank. Als je het over de "norm" hebt, dan doel je op de 

toekomstige eis voor nieuwbouw, toch? 
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worden tussen medisch benodigde energie 

en gebouwgebonden energie is dat 

verschil grotendeels weg. 

17 Ja klopt de BENG norm. Zie bijvoorbeeld 

ook https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-

nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/onder

zoek-naar-haalbaarheid-van-de-beng-

eisen-voor-ziekenhuizen-en-hoger-

onderwijs-gebouwen/9050.   

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/0

5/Eindrapport%20gebruiksprofielen%20zie

kenhuizen%20Deerns.pdf  

Dit betreft dan nog complete ziekenhuizen 

en geen deelgebieden. 

Dank voor je toelichting. 

 
 
 
 
 
 


