
Over goed anderhalf jaar

(op 1 januari 2023) moeten

kantoren verplicht energie- 

label C of beter hebben. 

Kantoren zonder minimaal 

een label C mogen dan niet 

meer gebruikt worden. 

Dit is afgesproken in het 

Energieakkoord van 2013 

en ligt vast in het  

Bouwbesluit. Of we dat 

gaan halen is zeer de vraag. 

De achterstanden zijn 

enorm. Als het zo door gaat, 

mogen straks 1,5 miljoen 

werkplekken niet meer 

gebruikt worden.

De feiten

Bijna 80% van de kantoren

moet überhaupt nog een

energielabel hebben. Dat zijn

bijna 75.000 panden.

In 2020 zijn zo’n 5.000

energielabels van kantoren

afgegeven, dus het tempo 

moet flink omhoog. Progno-

ses van Taskforce label A* 

wijzen daarnaast uit dat 

nagenoeg 30% van de 

kantoren lager scoort dan een 

C label. Het gaat om 27.000 

panden en 18 miljoen m2 

kantoorruimte. De totale 

kosten van de gehele 

operatie om minimaal label C 

te halen liggen rond een half 

miljard euro.

 
De tijd dringt

Tijd om aan de slag te gaan

dus: vastgoedeigenaren met

het verduurzamen van hun

panden en gemeenten met 

het geven van voorlichting en 

het inrichten van processen 

als handhavende partij. 

Hanteer je ‘wortel’ of ‘stok’, 

dat is bij het laatste de 

vraag? Alles moet er vanaf 

nu op gericht zijn dat 

bedrijven/ huurders niet in 

de problemen komen omdat 

ze hun pand niet meer 

kunnen gebruiken.

Bouwbesluit 2012

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw 

minimaal energielabel C hebben. 

Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of 

lager (labels van voor ‘21) of maximaal 250 

kWh/m2/jaar verbruik (incl. gas/warmte). 

Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, 

dan mag het  niet meer als kantoor worden 

gebruikt.

 Uitzonderingen

• De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties 

 is <50% van de totale oppervlakte van het

 gebouw.

• De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties 

 is <100 m2.

• De maatregelen hebben een terugverdientijd 

 van meer dan 10 jaar.

• Monumenten (rijks, provinciaal, gemeentelijk).

• Tijdelijke voorzieningen (noodgebouwen e.d.).
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Benchmark

Wilt u als gemeente een eerste indruk hoe 

het staat met de afgifte van labels en de 

duurzaamheid van gebouwen? Doe de 

GEMEENTECHECK 

Wilt u als pandeigenaar een indicatie van 

uw energielabel? Doe de  PANDCHECK

https://taskforce-label-a.nl
https://taskforce-label-a.nl/check-uw-gemeente/
https://taskforce-label-a.nl/check-uw-pand/
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Grotere, nieuwe kantoren vaak 
label C of beter

Uit de analyses blijkt dat veelal de 

grotere panden een groen label hebben. 

Enerzijds heeft dit te maken met de 

leeftijd van deze panden (vaak gebouwd 

na 1992) en het feit dat deze ‘jonge’ 

panden relatief eenvoudig naar label C 

te brengen zijn. Ook hebben we het 

vermoeden dat eigenaren van deze 

panden –veelal institutionele beleggers–  

niet het risico willen lopen op een 

handhavingstraject of klachten van 

huurders.  

30-50% kleinere, oudere kantoren
in de gevarenzone

In tegenstelling tot de grotere, nieuwere 

panden zitten veel kleinere kantoren in 

de gevarenzone Hier zien we relatief 

veel labels (30 - 50%), slechter dan C. 

Dit nog los van de monumenten en de 

kantoren kleiner dan 100 m2, zij hebben 

geen labelverplichting. Het zijn vaak de 

panden in binnensteden en de randen 

daarvan, in bezit van particuliere 

beleggers waar nog een inhaalslag te 

maken is. 
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* Taskforce label A werkt met afgegeven energielabels en berekent deze voor utiliteitsgebouwen zonder een label. Zo ontstaat een landelijk beeld.

Bronnen: RVO, data uit de landelijke Basisregistratie Gebouwen (BAG, bron: gemeenten/ Kadaster) en ECN en EIB. Aan berekeningen van

Taskforce label A kunnen geen rechten worden ontleend. Het is toegestaan uit dit nieuwsbericht met bronvermelding te publiceren.
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Alle labels in één 
oogopslag

Om bij te dragen aan het

verduurzamen van de

gebouwde omgeving, heeft

Taskforce Label A de 

VERGROENINGSKAART

UTILITEITSGEBOUWEN

NEDERLAND© ontwikkeld. 

Van alle kantoren, school- 

gebouwen, winkels, bedrijfs-

panden, etc. in Nederland 

hebben we de energielabels 

in beeld gebracht en deze in 

de kaart gezet. In één 

oogopslag heb je hiermee 

zicht op de verduurzaming 

van je gemeente of vast-

goedportefeuille. En met een 

paar muisklikken komt in 

beeld waar de grootste 

verduurzamingsopgave ligt. 

Een schat aan informatie

Naast de kaart is voor heel 

Nederland de achterliggende 

data beschikbaar, waarmee 

allerlei gerichte selecties en 

analyses kunnen worden 

uitgevoerd. Visies, beleid, 

plannen kunnen concreet 

worden gemaakt. 

Maandelijks wordt de data – 

en daarmee de kaart –

geactualiseerd. 

Hele gebieden zie je zo 

‘groener’ worden.

Landelijk dekkend beeld 

Als basis voor de landelijke 

database gebruiken we de 

officiële energielabels die bij 

het RVO bekend zijn. Daar-

naast zijn op basis van 

statistische analyses de nog 

ontbrekende energielabels 

berekend. Hiervoor hebben 

we informatie gebruikt van 

o.a. het Kadaster. Op die

manier hebben we door

middel van een benchmark

een landelijk beeld gecreëerd

van de energielabels van alle

utiliteitsgebouwen.
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Delen uit de 

Vergroeningskaart Utiliteitsgebouwen

Nederland©, voorbeeld: Breda

Pand info

Oppervlakte: 2.700 m2

Bouwjaar: 1982
Functie: Industrie met 

kantoor

Energielabel
 Afgegeven: Nee

Berekend: E

https://taskforce-label-a.nl


Contact:

Marcel van Miert  

Bureau Van Miert 

marcel@bureauvanmiert.nl 

06  14 79 49 39

Joost Rienks 

Senergy  

joost@taskforce-label-a.nl

06  53 50 40 81

Algemeen

info@taskforce-label-a.nl

Baronielaan 4

4818 RA Breda 

Online 
managementinformatie 

We hebben een flexibel 

online dashboard ingericht, 

waarmee je als gemeente, 

vastgoedbeheerder of 

parkmanager grip op de 

verduurzaming van gebouwen 

krijgt. 

De vergroeningskaart, 

analyses, data en het online 

dashboard zijn tegen bestel-

ling per direct beschikbaar. 

Daarnaast ondersteunen we 

de processen bij gemeenten 

en vastgoedbeheerders met 

projectmanagement, het 

inrichten van informatie- 

stromen en het uitvoeren 

van voorlichtingscampagnes.

Voor vastgoedeigenaren 

verzorgen we energie-

adviezen, duurzame meer-

jaren onderhoudsplannen 

en energielabels.  
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Label-C wettelijk verplicht01/01/2021 01/01/202220/05/2021

Uw online managementtool (dashboard vergroening) geeft direct 

inzicht in de voortgang van de verduurzaming en ondersteund 

daarmee de processen

Taskforce label A is een 

samenwerkingsverband

van bedrijven in de 

energietransitie 

www.taskforcelabela.nl 

Marcel van Miert en 

Joost Rienks

www.linkedin.com/company/34697523/admin/
https://taskforce-label-a.nl
https://taskforce-label-a.nl/check-uw-gemeente/
https://taskforce-label-a.nl/check-uw-pand/



