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Verduurzamen van vastgoed; de energielabelverplichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

De vastgoedsector is een prominente 

speler binnen het bereiken van de klimaat- 

en duurzaamheidsdoeleinden. Gebouwen 

vormen de grootste energieverbruikers in 

Europa: ze gebruiken zo’n 40% van de 

energie in de Europese Unie.1 Om het 

energieverbruik van gebouwen terug te 

dringen, zullen energielabels een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen. Zo moeten 

kantoorgebouwen per 1 januari 2023 

minimaal over energielabel C beschikken. 

Wat houdt dit in? En welke gevolgen heeft 

dit voor de betrokken partijen? In dit artikel 

geven wij een overzicht.2  

 

2. Energielabel   

Een energielabel is een schriftelijke 

verklaring die met klassen aangeeft hoe 

energiezuinig een gebouw is en welke 

energiebesparende maatregelen nog 

mogelijk zijn. Hoe minder fossiele energie 

een gebouw gebruikt, hoe beter het 

 
1 
https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energ
ie/energie-
efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbr
uikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatse
n%20van%20zonnepanelen.  

energielabel. Hierbij is G het slechtste 

energielabel en A+++++ het beste. Een 

energielabel wordt opgesteld door een 

gecertificeerd energieadviseur aan de 

hand van de berekeningsmethode NTA 

8800. Een energielabel heeft een 

geldigheidsduur van maximaal tien jaar.3 

 

3. Energielabelverplichting   

De aanwezigheid en beschikbaarstelling 

van een geldig energielabel is verplicht bij 

de verkoop, verhuur of oplevering van 

utiliteitsgebouwen. Dit zijn gebouwen met 

de volgende (al dan niet gecombineerde) 

functies:  

- kantoor; 

- onderwijs (zoals scholen en 

universiteiten); 

- bijeenkomst (zoals cafés, 

restaurants, kinderopvang en 

vergadercentra); 

- gezondheidszorg (zoals 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen);  

- logies (zoals hotels en pensions); 

- sport (zoals sporthallen, stadions, 

zwembaden); 

2 De energielabelverplichting voor woningen wordt 
in dit artikel buiten beschouwing gelaten.  
3 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/bestaande-bouw/energielabel-
utiliteitsgebouwen; artikel 2.1 lid 7 Besluit 
energieprestatie gebouwen.  

https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energie/energie-efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbruikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatsen%20van%20zonnepanelen
https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energie/energie-efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbruikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatsen%20van%20zonnepanelen
https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energie/energie-efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbruikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatsen%20van%20zonnepanelen
https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energie/energie-efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbruikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatsen%20van%20zonnepanelen
https://europadecentraal.nl/onderwerp/klimaat/energie/energie-efficientie/#:~:text=De%20grootste%20energieverbruikers%20zijn%20gebouwen,en%20het%20plaatsen%20van%20zonnepanelen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
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- winkels (zoals supermarkten, 

warenhuizen, showrooms van 

garages).4  

 

Artikel 2.2 Besluit energieprestatie 

gebouwen bevat een lijst van gebouwen 

die zijn uitgezonderd van de 

energielabelverplichting.5  

 

Wanneer een gebouw te koop of te huur 

wordt aangeboden door middel van 

advertenties in commerciële media, dient 

daarin te worden vermeld welk 

energielabel voor het gebouw geldt.6 

 

4. Energielabel C-verplichting  

Per 1 januari 2023 moeten 

kantoorgebouwen minimaal energielabel C 

hebben. Dit komt overeen met een 

energie-index van 1,3 of beter. 

 

Deze verplichting is opgenomen in artikel 

5.11 lid 1 van het Bouwbesluit 2012: “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 maximumwaarde voor 

primair fossiel energiegebruik van 225 

kWh/m² jr, bepaald volgens NTA 8800.”  

 

 
4 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/bestaande-bouw/energielabel-
utiliteitsgebouwen; Artikel 2.1 en 2.2 Besluit 
energieprestatie gebouwen.  
5 Artikel 2.2 Besluit energieprestatie gebouwen.  

In artikel 5.11 leden 2 tot en met 5 

Bouwbesluit 2012 zijn uitzonderingen 

opgenomen op de label C-verplichting: 

- kantoorgebouwen die minder dan 

50% van de gebruiksoppervlakte 

van het totale gebouw in gebruik 

hebben; 

- de totale gebruiksoppervlakte aan 

kantoorfuncties en nevenfuncties 

daarvan in het gebouw kleiner is 

dan 100 m²; 

- monumenten als bedoeld in de 

Erfgoedwet of aangewezen 

monumenten in een provinciale of 

gemeentelijke verordening; 

- kantoorgebouwen die ten hoogste 

twee jaar worden gebruikt; 

- kantoorgebouwen die worden 

onteigend of aangekocht in het 

kader van de Onteigeningswet;  

- kantoorgebouwen die geen energie 

gebruiken om het binnenklimaat te 

regelen;7 

- de maatregelen die benodigd zijn 

om energielabel C te verkrijgen, 

een terugverdientijd hebben van 

meer dan tien jaar.8  

 

Het loont dus na te gaan of het gebouw in 

kwestie onder een van de uitzonderingen 

valt.  

 

6 Artikel 2.3 Besluit energieprestatie gebouwen.  
7 Artikel 2.2 Besluit energieprestatie gebouwen. 
8 Artikel 5.11 leden 2 tot en met 5 Bouwbesluit 
2012.  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen
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5. Benodigde acties  

Kantoorgebouwen die nog niet over een 

energielabel C of beter beschikken, 

moeten worden verduurzaamd. De 

Rijksdienst van Ondernemend Nederland 

(“RVO”) heeft een beslisboom gemaakt 

waarmee stap voor stap kan worden 

bepaald of een kantoor aan de 

energielabel C-verplichting moet voldoen, 

en zo ja, welke acties dan benodigd zijn.9 

 

Indien een kantoorgebouw energielabel D 

of slechter heeft (tot en met G), dan zijn 

globaal gezien de volgende stappen nodig 

om voor 2023 energielabel C of beter te 

verkrijgen:  

- Stap 1: Vraag een maatwerkadvies 

aan van een energieadviseur; 

- Stap 2: Verken de financiële 

regelingen (EIA, ISDE, SDE++, 

MIA en Vamil);    

- Stap 3: Voer de maatregelen uit; 

- Stap 4: Laat een nieuw 

energielabel opstellen. 

 

6. Maatregelen en kosten   

Afhankelijk van het huidige energielabel, 

kan de verduurzaming naar ten minste het 

niveau C kostbaar zijn. Voor wiens 

rekening en risico komen deze 

wijzigingen?  

 

 

 

 
9 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infogra
phic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf. 

Eigenaar  

Het energielabel valt onder de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar van 

het kantoorgebouw. In beginsel komen de 

kosten voor verduurzaming voor diens 

rekening en risico.  

 

Huurovereenkomsten  

Indien een kantoorgebouw wordt 

verhuurd, kan uit de gemaakte afspraken 

een andere kostenverdeling volgen. In de 

meeste bestaande commerciële 

huurrelaties zijn ROZ-

modelovereenkomsten gebruikt. De meest 

recente versie voor kantoorruimte (uit 

2015) dateert van voor de energielabel C-

verplichting. Er zijn doorgaans dus geen 

specifieke afspraken gemaakt inzake 

energiebesparende voorzieningen ten 

behoeve van energielabel C.  

 

Daarom moet worden teruggevallen op de 

(algemene) bepalingen van de 

huurovereenkomst en de wet. Hierin zijn 

bepalingen opgenomen over het gebruik, 

de bestemming en het onderhoud van het 

gehuurde. Daar kunnen het nemen en 

bekostigen van energiebesparende 

maatregelen worden ondergebracht. Wel 

laten deze bepalingen veel ruimte voor 

discussie. Het is daarom raadzaam voor 

verhuurder en huurder om hierover tijdig 

afspraken te maken.   

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf
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ROZ modelenergiebepalingen 

Bij het maken van dergelijke afspraken 

kunnen de sinds 2019 beschikbaar 

gestelde modelenergielabelbepalingen 

van de ROZ behulpzaam zijn.10 Deze 

bepalingen kunnen tevens worden 

gebruikt bij het aangaan van nieuwe 

huurovereenkomsten.  

 

Er worden twee opties voor modelteksten 

geboden. Optie 1 ziet op 

kantoorgebouwen die al beschikken over 

minimaal energielabel C. Deze optie houdt 

in dat verhuurder en huurder zich ertoe 

verplichten om erkende 

energiebesparende maatregelen toe te 

passen bij wijzigingen, onderhoud, herstel 

of vernieuwing van het gehuurde.  

 

Optie 2 ziet op kantoorgebouwen die nog 

niet beschikken over minimaal 

energielabel C. Deze optie houdt in dat 

verhuurder en huurder zich ertoe 

verplichten om gezamenlijk te bepalen wie 

welke energiebesparende maatregelen 

neemt om energielabel C te verkrijgen. 

Daarbij is uitgangspunt dat de huurder de 

maatregelen treft die zien op de inrichting 

en het gebruik van het gehuurde en 

verhuurder de voorzieningen die zien op 

het casco van het gehuurde. Na 

verkrijging van energielabel C verplichten 

 
10 Deze bepalingen zijn opgenomen in het 
document “Label- en informatieverplichting” op de 
website van de ROZ, https://roz.nl/de-roz-
modellen/kantoorruimte/.  
11 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/bestaande-bouw/energielabel-c-

partijen zich ertoe om optie 1 toe te 

passen, zodat wordt geanticipeerd op 

eventuele strengere wet- en regelgeving.    

 

7. Handhaving 

De Inspectie voor Leefomgeving en 

Transport (ILT) controleert en handhaaft 

op de aanwezigheid van een geldig 

energielabel. Gemeenten controleren de 

naleving van het Bouwbesluit 2012, 

waaronder vanaf 1 januari 2023 de 

aanwezigheid van minimaal energielabel 

C voor kantoorgebouwen valt.  

 

Indien een kantoorgebouw per 1 januari 

2023 niet over minimaal energielabel C 

beschikt, kunnen gemeenten verschillende 

maatregelen nemen: van het geven van 

een waarschuwing tot het opleggen van 

een last onder dwangsom, bestuursdwang 

(de sluiting van het kantoorgebouw) of - bij 

herhaaldelijke overtreding - een 

bestuurlijke boete.11  

 

Een verhuurder van een kantoorgebouw 

loopt bovendien het risico dat het 

gehuurde (tijdelijk) niet ter beschikking kan 

worden gesteld aan de huurder, waardoor 

sprake is van wanprestatie. De huurder 

heeft dan mogelijk recht op ontbinding van 

de huurovereenkomst en 

schadevergoeding.  

kantoren/veelgestelde-vragen, ‘Hoe verloopt de 
handhaving van de label C-verplichting?’   
 
 
 
 

https://roz.nl/de-roz-modellen/kantoorruimte/
https://roz.nl/de-roz-modellen/kantoorruimte/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren/veelgestelde-vragen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren/veelgestelde-vragen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren/veelgestelde-vragen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren/veelgestelde-vragen


5 

 

8. Conclusie 

Op basis van het bovenstaande is het 

zaak om na te gaan of sprake is van een 

energielabel C-verplichting voor het 

betreffende kantoorgebouw en, zo ja, tijdig 

over te gaan tot het treffen van de 

benodigde maatregelen, zodat het 

kantoorgebouw voor 1 januari 2023  

 

minimaal over energielabel C beschikt. In 

geval van verhuur is het belangrijk om 

duidelijke afspraken te maken met de 

huurder over de taak- en kostenverdeling. 

Vergeet daarbij niet te controleren op 

welke subsidies aanspraak kan worden 

gemaakt. 
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