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Programma

• Inleiding 

• Perspectief & Aanpak

• Handreiking & Informatieblad

• Afsluiting





Hoe staan we er voor?

• 44% van de kantoorgebouwen voldoet, 12% voldoet niet, 45% heeft 

nog geen label

• Bij publieke instanties voldoet 41%, 22% voldoet niet, 37% heeft 

geen label.

• Bij inwerkingtreding per 1 januari 2023 voldoet ruim 50%

• Inzet van toezicht en handhaving essentieel

• Urgentie en prioriteit bij bevoegd gezag verschilt



Perspectief

• Start van normeren en sturen op het energielabel voor de 

utiliteitsbouw

• De ultieme test

• De finish zal de eindnorm worden

• Label C loopt vooruit op de minimal energy performance standards

(MEPS) in het voorstel van de EPBD IV



Aanpak
Toezicht organiseren

• €12 Brievenmiljoen in gemeentefonds van 2020 t/m 2029

• Aan gemeenten door VNG en BZK met oproep de taak op te pakken

• Handreiking toezicht en handhaving via IPLO.nl voor gelijke landelijke 
aanpak

Naleving stimuleren

• Aanschrijvingen door gemeenten en omgevingsdiensten

• Ruim 40.000 brieven verstuurd naar kantooradressen

• Communicatie via de media en bij bijeenkomsten door BZK, RVO, VNO-

NCW, MKB NL en banken

• Voorlichting en monitoring door RVO

• Pressie door banken en accountants



Informatieblad en Handreiking

Naar verwachting beschikbaar: zomer 2022

Handreiking

• Verdieping op de wetgeving

• Tekst en uitleg voor de 
toezichthouder

• Inclusief voorbeelden

Informatieblad

• Stappenplan handhaving

• Uniform toezicht en handhaving

• Gebruikt worden om eigen 
proces vorm te geven



Energiebesparing bij kantoren is niet alleen Label C

Energiebesparingsplicht en 
Informatieplicht

•Verplichting tot het nemen 
van maatregelen met tvt < 5 
jaar

•Verplichting tot het 
informeren van het bevoegd 
gezag over deze maatregelen

European Performance 
Directive Buildings (EPDB

•Voorschriften 
energiezuinigheid gebouw-
gebonden energiesystemen

•Volgt vanuit Europees recht

European Energy Directive 
(EED)

•Energiebesparingsonderzoek 
voor grote 
ondernemingen/instellingen

•Volgt vanuit Europees recht

Energielabel C Verplichting 
Kantoren

•Gebruiksverbod voor 
kantoorgebouwen zonder 
label C

•Gaat in per 01-01-2023



Artikel 5.11 van Bouwbesluit omvat:
• Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw 

in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig 
energielabel C

• Aantal voorwaarden
• Kantoorgebouw

• Kantoorgebouw > 100m2

• Gebouw bestaat voor meer dan 50 % uit kantoor

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages

Energielabel C bij kantoren



- Monumenten

- Tijdelijk gebruik (minder dan 2 jaar)

- Onteigening

- Geen energieverbruik

- Leegstand

- Hardheidsclausule (te dure maatregelen)

Buiten unit van een Lucht-Water Warmtepomp

Uitzonderingssituaties Energielabel C bij kantoren



Energielabel C bij kantoren in de Omgevingswet

• Artikel 3.87 (labelverplichting kantoorgebouw)Bbl
• Regels blijven hetzelfde als beschreven in bouwbesluit
• De terugverdientijd wordt berekend volgens bij ministeriële regeling vastgestelde regels

• Regels staan in het Bbl, dus standaard bevoegdheid en taak van de gemeente
• Er zijn gemeenten die overwegen deze taak bij de omgevingsdienst te beleggen

• Bij het IPLO wordt gewerkt aan een handreiking en informatieblad voor Kantoren Label C
• Handreiking: Uitleg wet en regelgeving
• Informatieblad: stappenplan Toezicht en Handhaving
• Naar verwachting beschikbaar: zomer 2022



- Voorbereidende werkzaamheden

- Kantorenbestand opzetten

- Stappenplan toezicht en eventuele handhaving

- Voor 2023; Wijzen op plicht per 01-01-2023

- 1: Controle en aanschrijven kantoorgebouwen

- Registreren Energielabel of aanleveren energieadvies + uitvoeringsplanning

- 2: Hercontrole

- Voldoet of voornemen tot dwangsom

- 3: Handhaving

- Na verlopen termijn

Teaser inhoud informatieblad Toezicht en handhaving



Vragen? – IPLO.nl, thema Energiebesparing

https://iplo.nl/thema/energiebesparing/ontwikkelingen-wetgeving/

https://iplo.nl/thema/energiebesparing/ontwikkelingen-wetgeving/


Afsluiting
• Wet en regelgeving Energielabel C al een lange tijd bekend en met komst omgevingswet geen wijzigingen.
• In de zomer wordt het 

• Kijk op de website – iplo.nl/thema/energiebesparing
• Komt u er niet uit?

• U kunt altijd terecht bij de helpdesk! – Iplo.nl/contact

• Blijf op de hoogte met een abonnement op IPLO Nieuws
• Meld u aan via de link: https://iplo.nl/nieuwsbrief

https://iplo.nl/thema/energiebesparing/
https://iplo.nl/contact
https://iplo.nl/nieuwsbrief

