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1 Inleiding 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een energielabel 

C-verplichting invoeren voor kantoren. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden 

met een gebruiksoppervlakte (GBO) van 100m2 of meer een geldig energielabel C of beter 

hebben.1 Uitgezonderd zijn alle monumentale panden2 en kantoorpanden die binnen twee 

jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.  

Om de verplichting op te nemen in de regelgeving, wordt het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. 

De aanpassing moet per 1 januari 2018 in werking treden. Eigenaren en beheerders van 

panden die nu nog niet aan de nieuwe eisen voldoen, hebben vijf jaar de tijd om de 

benodigde aanpassingen te laten doorvoeren.  

De handhaving van de energielabel C-plicht belegt BZK bij gemeenten. Gemeenten kun-

nen de periode van 2018 tot 2023 gebruiken om zichzelf voor te bereiden op de handha-

ving. Ook kunnen zij die periode gebruiken om kantooreigenaren en -beheerders te 

stimuleren de benodigde aanpassingen te doen. 

Doel van het onderzoek 

BZK heeft een quickscan laten uitvoeren van de financiële gevolgen van de handhaving 

van de energielabel C-plicht voor gemeenten. Hierbij zijn de eenmalige lasten om de 

handhavingssystematiek uit te werken en te implementeren, en de structurele lasten van 

het handhaven zelf onderzocht. Bij de uitvoering van het onderhavige onderzoek, zijn de 

details over de feitelijke uitvoering nog onduidelijk. In 2021 zal BZK daarom een vervolg-

onderzoek initiëren om de berekening van de handhavingslasten te laten verfijnen. 

Werkwijze 

De quickscan is gestart met een bureauonderzoek om inzichtelijk te maken over welke 

informatie gemeenten kunnen beschikken om inzichtelijk te maken welke kantoren niet 

aan de energielabel C-verplichting voldoen. Ook is nagegaan welke interventiemogelijk-

heden gemeenten hebben voor de handhaving. De resultaten van het bureauonderzoek 

zijn afgestemd met BZK, VNG, RVO.nl en ILT.  

De mogelijkheden voor en kosten van handhaving zijn besproken in interviews met negen 

gemeenten en drie omgevingsdiensten. Op basis van de interviewresultaten en met be-

hulp van het standaard kostenmodel (SKM) zijn daarna de handhavingslasten geraamd.  

De resultaten van de quickscan zijn afgestemd met BZK en VNG en vastgelegd in dit 

rapport. VNG heeft kenbaar gemaakt niet alle conclusies te onderschrijven. De conse-

quenties van het opnemen van de terugverdientijd (meer dan 10 jaar) van maatregelen 

als criterium om niet aan label C te hoeven voldoen, zijn volgens VNG onderschat. 

Leeswijzer 

De rapportage start in hoofdstuk 2 met een toelichting op de gehanteerde uitgangspun-

ten. Naast de algemene uitgangspunten, is ook toegelicht hoe is berekend bij welk deel 

van de kantoren toezicht moet worden gehouden. In hoofdstuk 3 is toegelicht welke 

werkzaamheden gemeenten en omgevingsdiensten naar verwachting zullen uitvoeren om 

het toezicht en de handhaving voor te bereiden. In hoofdstuk 4 zijn de handhavingsacti-

viteiten zelf toegelicht aan de hand van de interventieladder. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte 

de conclusies en enkele aanbevelingen. 

                                                   

1 In de regelgeving wordt een energie-index van 1,3 verplicht gesteld, om te voorkomen dat aan-

scherpingen van het energielabel onbedoeld kunnen leiden tot een verzwaring van de verplichting. 

Een energie-index van 1,3 komt overeen met het huidige energielabel C.  

2 Het betreft hier rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. 
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2 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor dit onderzoek toegelicht. In de eerste para-

graaf zijn enkele algemene uitgangspunten van deze quickscan opgenomen. De paragraaf 

gaat in op de drie onderzochte handhavingsscenario’s, het al dan niet opnemen van een 
hardheidsclausule en de kwantificering van de handhavingslasten. In de tweede paragraaf 

is een toelichting gegeven op de aantallen kantoren en potentiële overtreders waarmee 

in de quickscan is gerekend. De derde en laatste paragraaf geeft een toelichting op de 

interventieladder. 

2.1 Algemene uitgangspunten 

Drie handhavingsscenario’s 

Gemeenten hebben meerdere mogelijkheden om de label C-plicht te handhaven. In dit 

onderzoek zijn drie verschillende handhavingsscenario’s onderzocht: 

1. De gemeente handhaaft zelfstandig de labelplicht. In dit scenario dragen gemeenten 

zelf zorg voor de voorbereiding, implementatie en uitvoering van de handhaving. Uit 

de interviews blijkt dat dit scenario vooral aantrekkelijk is voor gemeenten met een 

groot kantorenaanbod. Het betreft vooral middelgrote en grote gemeenten. 

2. Meerdere gemeenten werken samen om de labelplicht te handhaven. In dit scenario 

worden de werkzaamheden niet uitbesteed, maar werken meerdere gemeenten sa-

men. Uit de interviews blijkt dat dit scenario niet wordt gezien als een wezenlijke 

mogelijkheid om de handhaving uit te besteden. Gemeenten willen wel samenwerken 

om kennis uit te wisselen, maar zullen de taken ofwel zelf uitvoeren (scenario 1) of 

beleggen bij een omgevingsdienst (scenario 3). 

3. De handhaving wordt geheel uitbesteed aan een omgevingsdienst (of andere derde 

partij). Uit de interviews blijkt dat dit scenario vooral aantrekkelijk is voor kleinere 

gemeenten met beperkte expertise over energievraagstukken. Er zijn naast de om-

gevingsdiensten geen andere partijen genoemd die de handhaving geheel zouden 

kunnen uitvoeren.  

In de interviews is nagevraagd of er andere realistische scenario’s denkbaar zijn. Zowel 
gemeenten als omgevingsdiensten verwachten dat deze drie scenario’s representatief zijn 
voor de keuzes die gemeenten hebben. 

In deze quickscan is van de scenario’s 1 en 3 een inschatting gemaakt van de totale 

handhavingslasten, uitgaande van een situatie waarin alle gemeenten voor dat scenario 

kiezen. In de praktijk zullen gemeenten verschillende implementatiekeuzes maken, re-

sulterend in een mengvorm. Op dit moment is echter nog onvoldoende duidelijk welke 

gemeenten voor welk scenario zullen kiezen. De scenario’s vormen daarmee de uitersten 
van de bandbreedte waarbinnen de verwachte handhavingslasten zullen liggen. 

Hardheidsclausule 

In deze quickscan is ervan uitgegaan dat in de regelgeving een hardheidsclausule wordt 

opgenomen. BZK overweegt een hardheidsclausule in de wetgeving op te nemen zodat 

het mogelijk wordt om minder maatregelen te hoeven nemen als blijkt dat de terugver-

dientijd van de maatregelen om aan een energielabel C te voldoen, langer dan 10 jaar 

bedraagt. Daar waar het al dan niet opnemen van de hardheidsclausule significante ge-

volgen heeft voor de handhavingslasten, is dit aangegeven. 
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Kwantificering van de handhavingslasten 

Handhavingslasten zijn onderdeel van de bestuurlijke lasten.3 Het is gebruikelijk om be-

stuurlijke lasten te kwantificeren met behulp van het standaard kostenmodel (SKM). De 

uitgangspunten en werkwijze van het SKM zijn vastgelegd in het Handboek meting re-

geldruk van het ministerie van Economische Zaken.4 Er is geen rijksbreed erkende me-

thodiek voor het kwantificeren van bestuurlijke lasten.  

De uurtarieven voor gemeenten zijn gebaseerd op het kosten-plustarief, exclusief btw uit 

de Handleiding overheidstarieven 2017 van het ministerie van Financiën (2017). Deze 

kosten zijn inclusief overhead en correctie voor niet-productieve uren. Voor omgevings-

diensten is uitgegaan van een extern uurtarief van gemiddeld € 100 per uur. 

De tijdsbestedingen en functieniveaus van medewerkers zijn verzameld in de interviews. 

De aantallen handhavingssituaties zijn bepaald op basis van beschikbare bronnen.  

2.2 Aantal kantoren 

Vanaf 2023 moeten circa 53.100 kantoorpanden voldoen aan de energielabel C-plicht. 

EIB raamt op basis van de ontwikkelingen in de BAG dat Nederland in 2023 circa 67.500 

kantoorgebouwen telt die op basis van hun gebruiksfunctie en oppervlak onder de ener-

gielabel C-verplichting vallen.5 Kantoorpanden met een oppervlak kleiner dan 100m2 

(10.500), rijksmonumenten (circa 2.200) en gemeentelijke en provinciale monumenten 

(circa 2.100) zijn uitgezonderd van de verplichting.6 

Het aantal lokale monumenten dat in gebruik is als kantoorpand, is niet eenduidig vast 

te stellen. Voor dit onderzoek is het aantal lokale monumenten groter dan 100m2 ge-

raamd op 2.100. Het betreft voornamelijk gemeentelijke monumenten. In 2009 was het 

aantal gemeentelijk monumenten 43.100, waarvan naar verwachting circa 1.700 kan-

toorpanden (4%)7. Het aantal gemeentelijke monumenten was in 2015 toegenomen tot 

circa 56.000.8 Uitgaande van een gelijkblijvende verhouding, bedraagt het aantal kanto-

ren in gemeentelijke monumenten circa 56.000 * 4% ≈ 2.200. Hiervan heeft naar schat-

ting 5% een vloeroppervlak kleiner dan 100m2.9 Het aantal kantoorgebouwen dat op basis 

van de monumentstatus wordt uitgezonderd bedraagt daarmee 2.200 * 95% ≈ 2.100. 

Uit onderzoek van PBL blijkt dat sinds 2012 meer kantoren aan de voorraad worden ont-

trokken dan dat er worden toegevoegd. Alle kantoren die worden bijgebouwd, voldoen 

automatisch aan de nieuwe verplichtingen. De ontwikkelingen op de markt leiden daarom 

tot een afname van het aantal kantoren met een energielabel D of slechter. Om onder-

schatting van de handhavingslasten te voorkomen, zijn deze ontwikkelingen niet in het 

onderzoek meegenomen.  

Elk kantoorpand moet in 2023 kunnen aantonen aan de energielabel C-verplichting te 

voldoen, en moet daarom beschikken over een geldig energielabel van labelklasse C of 

beter. Met een geldig energielabel wordt dus elk label bedoeld, ongeacht de labelklasse, 

dat is uitgegeven door een erkend labelbedrijf en dat niet ouder is dan 10 jaar. Daarnaast 

                                                   
3 Het begrip bestuurlijke lasten wordt ook vaak aangeduid met uitvoeringslasten. 

4 Het Handboek meting regeldruk is beschikbaar via deze link: https://www.kcwj.nl/kennisbank/inte-
graal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/toetsingsinstanties/ez-bedrijfseffecten-en  

5 Bron: ‘Verplicht energielabel voor kantoren’, EIB, 2016. 
6 Bron: ‘Leegstand van kantoren, 1991-2016’, Compendium van de Leefomgeving, 2016. 
7 Bron: ‘Monumenten en corporaties. Monumentenbezit en -beleid van corporaties’, EIB, 2009. 
8 Bron: ‘Gemeentelijke monumenten - (voorlopige) telling RCE’, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2016. 
9 Uit cijfers van EIB blijkt dat 3,8% van de rijksmonumenten een vloeroppervlak heeft kleinder dan 
100m2. Voor dit onderzoek is er vanuit gegaan dat dit percentage voor gemeentelijke monumenten 
5% bedraagt, omdat gemeentelijke monumenten doorgaans iets minder grootschalig zijn. 

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/toetsingsinstanties/ez-bedrijfseffecten-en
https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/toetsingsinstanties/ez-bedrijfseffecten-en


 

 

  Handhavingslasten verplicht energielabel C voor kantoren 11 

dient elk kantoor vanaf 2023 niet alleen een geldig energielabel maar moet dit label ook 

C of beter zijn. In dit rapport worden energielabels die C of beter zijn, toereikend ge-

noemd. De label C-plicht verplicht eigenaren van kantoren dus om te zorgen voor een 

geldig én toereikend energielabel.  

Aantal panden met een geldig energielabel in 2023 

Het aantal panden met een geldig energielabel is tussen 2013 en 2017 gestegen van 

5.300 tot het huidige aantal van 17.800. De onderstaande figuur toont de extrapolatie 

van het aantal energielabels. Als wordt gekozen voor een lineaire extrapolatie, heeft mi-

nimaal de helft van de kantoren in 2023 een geldig energielabel. Dit scenario is echter 

niet geheel realistisch, omdat een deel van de eigenaren zal anticiperen op de nieuwe 

verplichting. Indien wordt gekozen voor een exponentiële extrapolatie, dan hebben in 

2023 alle kantoorpanden een geldig energielabel. Ook dit is niet waarschijnlijk. In dit 

onderzoek is daarom gekozen uit te gaan van het gemiddelde van beide varianten.  

 

Figuur 1. Extrapolatie van het aantal energielabels in de tijd 

 

 

Op basis van de gemiddelde extrapolatie heeft circa 25% van de kantoorpanden in 2023 

geen geldig energielabel. Naar verwachting beschikken in 2023 circa 40.000 kantoren 

over een geldig energielabel. Circa 13.100 zullen niet beschikken over een geldig ener-

gielabel.  

  

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lineair Exponentieel Gemiddeld



  12 Sira Consulting B.V. 

Aantal panden met een toereikend energielabel in 2023 

De onderstaande tabel toont de verdeling van de 53.100 kantoorpanden die onder de 

label C-verplichting vallen naar energieprestatie. De verdeling in labeltypen is gebaseerd 

op cijfers van EIB.10  

Per labeltype is op basis van de gegevens uit de energiedatabase van RVO.nl een inschat-

ting gemaakt van het aantal kantoren zonder geldig energielabel.  

 

Tabel 1. Aantal geldige energielabels voor kantoorpanden in 2023, naar label. 

Label Totaal in 2023 Met geldig label Zonder geldig label 

A 16.200 12.200 4.000 

B 5.400 4.100 1.300 

C 8.700 6.600 2.100 

D 7.200 5.400 1.800 

E 6.100 4.600 1.500 

F 4.000 3.000 1.000 

G 5.500 4.100 1.400 

Totaal 53.100 40.000 13.100 

 

Naar verwachting voldoen in 2023 circa 22.900 van de 53.100 kantoorpanden (43%) aan 

alle verplichtingen. Dit aantal is inclusief de kantoren van de overheid zelf. De resterende 

30.200 panden (57%) voldoet niet aan de energielabel C-verplichting. De onderstaande 

tabel vat samen voor welk deel van de kantoorpanden gemeenten actie moeten onder-

nemen omdat zij geen geldig en/of geen toereikend label hebben. De categorieën waarbij 

actie van gemeenten of omgevingsdiensten is vereist, zijn lichtrood gearceerd. 

 

Tabel 2. Aantal situaties waarin actie moet worden ondernomen. 

 Met geldig label Zonder geldig label 

Met toereikend label (label A, B, C) 22.900 7.400 

Zonder toereikend label (label D of slechter) 17.100 5.700 

 

  

                                                   
10 Bron: ‘Verplicht energielabel voor kantoren’, EIB, 2016. 
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2.3 De interventieladder 

Deze quickscan is gebaseerd op de interventieladder11. De ladder gaat ervan uit dat de 

gemeente of de omgevingsdienst gedurende het handhavingsproces steeds zwaardere 

instrumenten inzet. De onderstaande figuur toont de interventieladder en de verschil-

lende treden. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de preventieve en correctieve aan-

pak vanaf 2018 worden ingezet. Het formele handhavingsinstrumentarium zal worden 

ingezet vanaf 2023. 

 

Figuur 2. De interventieladder. 

 

4. Reputatieve aanpak - vanaf 2023 

Deze aanpak is gericht op het aanbrengen van reputatieschade, bijvoor-

beeld via ‘naming and shaming’ en het publiceren van interventies. 

3. Repressieve aanpak - vanaf 2023 

Deze aanpak omvat de inzet van handhavingsinstrumenten. Voor de ener-

gielabel C-plicht zijn dit last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en 

sluiting van het kantoor. Ook kan gebruik worden gemaakt van de Wet op 

de economische delicten (WED). Deze middelen dwingen de overtreder om 

de overtreding te herstellen. 

2. Correctieve aanpak - vanaf 2018 

Deze aanpak zet middelen in om overtreders te informeren over de aard van 

hun overtreding en de middelen die de handhaver in gaat zetten mocht de 

overtreding aanhouden. Er wordt nog geen straffen opgelegd aan overtre-

ders. 

1. Preventieve aanpak - vanaf 2018 

Deze aanpak is gericht op het voorkomen van overtredingen door de belang-

hebbende tijdig te informeren over de nieuwe regeling.  

 

Voor de quickscan is de respondenten gevraagd om voor elke stap op de interventieladder 

aan te geven welke werkzaamheden zij verwachten te moeten gaan uitvoeren. Ook is 

gevraagd welke kosten en tijdsbestedingen hiermee zijn gemoeid.  

                                                   
11 Wij hebben voor deze toelichting gebruik gemaakt van de interventieladder van de Inspectie Leef-
omgeving en Transport (ILT). Een korte omschrijving vindt u via deze link: 

https://www.ilent.nl/over_ilt/het_werk_van_de_ilt/handhaving/toezicht/interventiekader/interven-
tieladder/ 

https://www.ilent.nl/over_ilt/het_werk_van_de_ilt/handhaving/toezicht/interventiekader/interventieladder/
https://www.ilent.nl/over_ilt/het_werk_van_de_ilt/handhaving/toezicht/interventiekader/interventieladder/
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3 Voorbereiden van de handhaving 

In dit hoofdstuk is toegelicht welke eenmalige werkzaamheden gemeenten en/of omge-

vingsdiensten moeten uitvoeren om de handhaving voor te bereiden. In paragraaf 1 is 

toegelicht hoe de overtreders in kaart worden gebracht. In paragraaf 2 is toegelicht welke 

andere organisatorische maatregelen moeten worden getroffen. Elke paragraaf wordt af-

gesloten met een overzicht van de geraamde kosten per onderdeel. De gedetailleerde 

berekening inclusief alle bronnen en uitgangspunten is beschikbaar in het SKM dat voor 

dit onderzoek is opgesteld. 

3.1 Organisatorische voorbereidingen 

Kennisname en maken van afspraken 

Nadat de regelgeving in werking is getreden, zullen medewerkers van gemeenten en 

omgevingsdiensten zich moeten verdiepen in de nieuwe verplichting. Vervolgens zullen 

gemeenten moeten bepalen welke taken zij zelf willen gaan uitvoeren en van welke taken 

het wenselijk is deze te beleggen bij een omgevingsdienst. Als ervoor wordt gekozen om 

de taken te beleggen bij omgevingsdiensten, zullen er concrete afspraken moeten worden 

gemaakt.  

Uitwerken van het handhavingsprotocol  

Gemeenten en omgevingsdiensten maken gebruik van handhavingsprotocollen om toe-

zicht en handhaving uit te voeren. In een dergelijk protocol worden de werkwijze en 

prioriteiten vastgelegd.  

Op basis van de interviews is de verwachting dat gemeenten en omgevingsdiensten ge-

bruik gaan maken van bestaande handhavingsprotocollen en deze waar nodig aanpassen 

of aanvullen. Respondenten noemen allen dat ze bij het opstellen van het handhavings-

protocol aansluiten op de landelijk handhavingsstrategie en de Awb.  

In het handhavingsprotocol wordt ook vastgelegd welke situaties zich kunnen voordoen 

en hoe de handhaver daarop dient te reageren. In deze quickscan is ervan uitgegaan dat 

in de regelgeving wordt vastgelegd welke mogelijkheden hiervoor bestaan en, indien re-

levant, de mogelijke sancties en hoogte van boetes en sancties zijn vastgelegd. Als dit 

niet duidelijk wordt vastgelegd, moeten gemeenten en omgevingsdiensten dit zelf uit-

werken. Dit maakt het vaststellen van een handhavingsprotocol ingewikkelder en duur-

der. Ook later in het handhavingsproces zal de uitvoering meer tijd kosten omdat er meer 

maatwerk geleverd moet worden.  

Opleiden van personeel 

De handhaving van de energielabel C-verplichting vraagt nieuwe expertise van toezicht-

houders op het gebied van energiebesparing. Respondenten geven aan dat zij personeel 

op moeten leiden zodat zij op locatie beter bepaalde situaties kunnen herkennen en daar-

door betere beoordelingen kunnen maken bij bijvoorbeeld het vaststellen van een termijn 

en de hoogte van een dwangsom. Uit de interviews blijkt dat gemeenten en omgevings-

diensten verwachten hun personeel hiervoor een korte cursus te laten volgen. Naar ver-

wachting zal deze cursus uit twee delen bestaan, één deel voorbereiding en één deel 

evaluatie.  

De respondenten van middelgrote en grote gemeenten en van de omgevingsdiensten 

geven ook aan enkele personen te zullen opleiden zodat zij kunnen adviseren over de 



  16 Sira Consulting B.V. 

mogelijkheden die kantooreigenaren en -beheerders hebben om aan de verplichtingen te 

gaan voldoen. Een dergelijke cursus kost waarschijnlijk twee dagen. 

Kostenraming voor organisatorische voorbereidingen 

De totale kosten voor organisatorische voorbereidingen bedragen naar schatting € 5,3 

miljoen bij uitvoering door gemeenten (scenario 1) en € 3,4 miljoen bij uitvoering door 

omgevingsdiensten (scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ge-

raamde kosten per onderdeel, waarbij onderscheid is gemaakt naar scenario. De precieze 

berekening is beschikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschikbaar 

is. 

 

Tabel 3. Overzicht van de kosten voor organisatorische voorbereidingen. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Kennisname maken van afspraken 1.072.400 1.834.900 

Uitwerken van het handhavingsprotocol 408.700 330.200 

Kennisname en opleiden van personeel 3.863.300 1.189.000 

Totale kosten  5.344.400 3.354.100 

 

De organisatorische kosten zijn bij uitvoering door omgevingsdiensten lager dan bij ge-

meenten. In eerste instantie zijn de kosten van uitvoering door omgevingsdiensten hoger 

omdat er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeenten en omgevingsdiensten. 

Bij het uitwerken van het handhavingsprotocol en de opleiding van personeel geldt echter 

dat omgevingsdiensten door hun lagere aantal en schaalvoordelen aanzienlijk goedkoper 

kunnen opereren.  

3.2 In kaart brengen van overtreders 

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten inzicht hebben in het aantal kantoren dat naar 

verwachting niet aan de regelgeving voldoet, voordat zij een handhavingsstrategie gaan 

ontwikkelen. Hiervoor moeten zij de benodigde gegevens verzamelen en beoordelen. 

Verzamelen van de benodigde gegevens 

Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de gegevens over de omvang, samenstelling, 

energieprestaties en GBO’s van hun kantoorpandenbestand opvragen uit de databases 
van RVO.nl. Uit de interviews blijkt dat gemeenten in de huidige situatie beperkt inzicht 

hebben in deze gegevens.  

Verder moeten gemeenten en omgevingsdiensten gegevens verzamelen over gemeente-

lijke en provinciale monumenten in de regio. Uit de interviews blijkt dat gemeenten hier-

voor lijsten bijhouden die doorgaans goed beschikbaar zijn. Voor omgevingsdiensten 

geldt wel dat zij de gegevens eerst moeten opvragen bij de gemeenten waarvoor zij de 

handhaving opvragen. 

In kaart brengen welke panden binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend 

worden, is in de praktijk lastig. Deze gegevens zijn niet op eenduidige wijze beschikbaar. 

Daarnaast zijn er gemeenten in Nederland die grote transitiegebieden voor 10 tot 15 jaar 
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vastleggen. Het is onduidelijk of alle kantoren in een dergelijk gebied dan ook meteen 

uitgesloten zijn van de label C-plicht. 

Respondenten verwachten voor het verzamelen van de benodigde gegevens geen hoge 

kosten omdat ervan uit wordt gegaan dat RVO.nl de meeste gegevens kant-en-klaar le-

vert. De meeste gemeenten en omgevingsdiensten zullen hooguit het aangeleverde Ex-

celbestand aanvullen met eigen gegevens. Dit zijn werkzaamheden die doorgaans worden 

meegenomen in de reguliere werkzaamheden van een handhaver of inspecteur.  

Een enkele kleine gemeente zal de inventarisatie uitbesteden aan een private partij indien 

er te weinig kennis en capaciteit voorhanden is om de benodigde gegevens te verzamelen. 

Invoeren van de verzamelde gegevens in de eigen systemen 

Uit de interviews blijkt grote gemeenten (G32) en omgevingsdiensten de via RVO.nl ver-

kregen gegevens inlezen in een eigen systeem. Dit zijn al bestaande systemen die worden 

ingezet voor toezicht en handhaving van milieu en energie. Deze systemen moeten wel 

worden aangepast. Voor de gewenste aanlevermethode maakt dit overigens niet uit. Een 

Excelbestand is ook in de gevallen waarbij de gegevens overgenomen worden in een 

eigen systeem het gewenste format.  

Gemeenten en omgevingsdiensten die de aangeleverde gegevens invoeren in een eigen 

systeem zullen meer tijd en kosten besteden omdat de bestaande systemen aangepast 

moeten worden. Het is echter moeilijk aan te geven hoeveel een dergelijk aanpassing 

kost omdat de systemen veel breder ingezet worden dan voor de energielabel C-plicht 

alleen. Respondenten geven daarom aan dat het aanpassen van het systeem deels onder 

het reguliere onderhoud van het systeem valt.  

Prioriteren van de gegevens 

Nadat de gegevens beschikbaar zijn, kan de prioritering plaatsvinden. RVO.nl zal in op-

dracht van BZK een eerste voorstel doen voor de prioritering. Gemeenten die op basis 

van het eerste voorstel bij weinig kantoren moeten gaan handhaven, zullen dan geen 

verdere prioritering hoeven maken. Gemeenten met veel mogelijke overtreders zullen 

mogelijk een aanvullende prioritering uitwerken. 

De respondenten geven aan de verdere prioritering te willen laten aansluiten bij het doel 

van de regelgeving: terugdringen van het energiegebruik van kantoren. De handhaving 

zal zich dan ook vooral richten op de gebouwen waar het energiegebruik naar verwachting 

het grootst is of op eigenaren die veel kantoorpanden bezitten. Voor gebouwen waarvan 

de energieprestaties bekend zijn, is het GBO de belangrijkste factor. Voor de gebouwen 

waarbij de energieprestaties niet bekend zijn, is het bouwjaar een goede indicatie. Beide 

gegevens zijn beschikbaar in de databases van RVO.nl. 

Voor de gemeentelijke en provinciale monumenten is ervan uitgegaan dat deze kunnen 

worden achterhaald door de gemeentelijke monumentenlijsten te koppelen aan de be-

standen die zijn gedownload bij RVO.nl. De kantoorpanden die op dit moment op een 

andere wijze worden gebruikt dan in de BAG staat, kunnen niet op eenvoudige wijze 

vooraf gefilterd worden. Naar verwachting komen deze gevallen aan het licht na de ver-

zending van de eerste attenderingsbrief. Zie hiervoor ook paragraaf 3.2 over de correc-

tieve aanpak.  

De kosten om de benodigde bestanden te koppelen en de prioritering uit te werken, zijn 

voor gemeenten en omgevingsdiensten beperkt. Alleen als zij op andere factoren willen 

prioriteren dan waar RVO.nl gegevens over beschikbaar stelt, zullen zij extra kosten ma-

ken. Deze kosten zitten onder andere in de besluitvorming. Gemeenten moeten intern 

afstemmen hoe een aangepaste prioritering vorm te geven.  
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Opzetten van een monitoringssysteem 

De respondenten geven aan geen apart monitoringssysteem te gaan gebruiken. Met be-

hulp van de databases van RVO.nl kunnen zij periodiek nagaan welke panden nog altijd 

geen energielabel C of beter hebben. Wanneer de feitelijke handhaving is ingezet, houden 

de inspecteurs bij welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd. Hiervoor maken zij ge-

bruik van de reguliere zaaksystemen en de Excel-lijst. Deze periodieke controle en het 

bijhouden van de activiteiten is onderdeel van de handhavingswerkzaamheden uitge-

werkt in hoofdstuk 4. 

Omdat er geen apart monitoringssysteem wordt opgezet, zijn er hiervoor geen kosten te 

verwachten. 

Kostenraming voor het in kaart brengen van overtreders 

De totale kosten voor het in kaart brengen van de overtreders bedragen naar schatting 

€ 1,0 miljoen bij uitvoering door gemeenten (scenario 1) en € 1,2 miljoen bij uitvoering 
door omgevingsdiensten (scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

geraamde kosten per onderdeel, waarbij onderscheid is gemaakt naar scenario. De pre-

cieze berekening is beschikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschik-

baar is. 

 

Tabel 4. Overzicht van de kosten voor het in kaart brengen van overtreders. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Verzamelen van de benodigde gegevens 551.700 502.000 

Invoeren van verzamelde gegevens in eigen systemen 360.400 719.200 

Prioriteren van de gegevens 101.100 3.800 

Opzetten van een monitoringssysteem 0 0 

Totale kosten  1.013.200 1.225.000 

 

De kosten voor het in kaart brengen van overtreders door omgevingsdiensten zijn iets 

hoger dan bij uitvoering door gemeenten. Dit komt doordat de ICT-systemen van omge-

vingsdiensten moeten worden aangepast. Ook dragen de hogere uurtarieven van omge-

vingsdiensten bij aan hogere totale kosten. 
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4 Handhaving van de label C-plicht 

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. De opzet volgt de 

interventieladder, zoals omschreven in paragraaf 2.3.  

4.1 Preventieve aanpak 

In de preventieve aanpak worden kantooreigenaren gestimuleerd om hun kantoorpanden 

tijdig te laten voorzien van een geldig energielabel en, indien nodig, van investeringen in 

energiezuinigheid. De belangrijkste instrumenten zijn communicatie en stimulerings-

maatregelen. 

Communicatie en voorlichting 

Nadat in 2018 de energielabel C-verplichting wordt aangekondigd, start RVO.nl samen 

met diverse marktpartijen met een communicatieprogramma. Deelnemende partijen zijn 

ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland en de brancheorganisaties Ver-

eniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN), Bouwend Nederland en VB. 

De respondenten geven aan dat zij op het gebied van algemene voorlichting denken aan 

een informatiepagina op hun website, aangevuld met enkele publicaties via huis-aan-

huisbladen. Daarnaast wordt het klantcontactcentrum voorzien van de juiste informatie 

om vragen die via de telefoon en de e-mail binnenkomen te kunnen beantwoorden. Ten 

slotte geven respondenten aan dat aanhaken bij bestaande bijeenkomsten op het gebied 

van energie en duurzaamheid ook tot de mogelijkheden behoren. Handhavers die voor 

de EED en de erkende maatregelen bij (vooral grotere) kantoren op bezoek komen,  kun-

nen de communicatie over de labelverplichting tijdens de bezoeken meenemen. De 

meeste kantoren worden in de huidige situatie echter niet op locatie bezocht door hand-

havers. 

Respondenten geven aan dat zij het liefst kantooreigenaren al meer willen laten doen dan 

alleen het halen van een label C, bijvoorbeeld het halen van een A-label. Gemeenten en 

omgevingsdiensten willen dus met oog op de toekomst en in overeenstemming met an-

dere trajecten die spelen rondom energiebesparing de communicatie vormgeven. Zij mer-

ken hierbij wel op dat duidelijk moet zijn hoe de nieuwe energielabel C-plicht zich 

verhoudt tot andere regelgeving, zoals de erkende maatregelen, de EED en de Omge-

vingswet. 

De meeste respondenten geven aan dat de communicatie tijdens reguliere werkzaamhe-

den wordt meegenomen. Een enkeling is voornemens specifiek voor dit onderwerp extra 

bijeenkomsten te organiseren gericht op kantooreigenaren. Eén kleine gemeente gaf aan 

de communicatie te willen uitbesteden aan een externe partij.  

Stimuleringsmaatregelen 

Naast communiceren en informeren kan een gemeente het ook aantrekkelijk maken voor 

eigenaren om hun pand te voorzien van een energielabel C. Denk hierbij aan subsidies of 

aantrekkelijke vormen van financiering.  

De respondenten geven aan op dit moment geen stimuleringsmaatregelen te overwegen. 

Ook geven zij aan dat gemeenten, mede als gevolg van de drukte rond de implementatie 

van de omgevingswet in de periode van 2018 tot 2023, niet uit zichzelf zullen starten 

met stimuleringsmaatregelen.  
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Kostenraming voor de preventieve aanpak 

De totale kosten voor de preventieve aanpak bedragen naar schatting € 1,1 miljoen bij 

uitvoering door gemeenten (scenario 1) en € 1,0 miljoen bij uitvoering door omgevings-

diensten (scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde kosten 

per onderdeel, waarbij onderscheid is gemaakt naar scenario. De precieze berekening is 

beschikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschikbaar is. 

 

Tabel 5. Overzicht van de kosten voor de preventieve aanpak. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Communicatie en voorlichting 1.117.400 994.400 

Stimuleringsmaatregelen - - 

Totale kosten  1.117.400 994.400 

 

Er treden bij uitvoering door omgevingsdiensten enkele schaalvoordelen op bij het voor-

bereiden van de communicatie-uitingen. Echt groot zijn de verschillen echter niet, omdat 

de voorlichting voor een belangrijk deel via de gemeentelijke kanalen zal verlopen. 
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4.2 Correctieve aanpak 

Aanvullend op de preventieve aanpak, kunnen gemeenten en omgevingsdiensten kiezen 

voor een meer directe benadering. De respondenten geven aan te denken aan gerichte 

voorlichting via een attenderingsbrief en directe contacten met eigenaren en beheerders.  

Verzenden van informatiebrieven 

In aanvulling van de communicatiemiddelen die zijn benoemd bij de preventieve aanpak, 

geven gemeenten aan eigenaren en beheerders waarschijnlijk te zullen gaan aanschrij-

ven. Zij gaan hiervoor gebruikmaken van de gegevens die zij van RVO.nl hebben ontvan-

gen.  

Gemeenten verwachten zelf dat de communicatie op landelijk niveau en de directe aan-

schrijving van de gemeenten of omgevingsdiensten veel effect zullen sorteren. De erva-

ringen van ILT bij de tot dusver uitgevoerde pilots lijken deze aanname te onderschrijven.  

ILT geeft aan dat veel van de aangeschreven potentiële overtreders reageren op het 

bericht. Een deel van de eigenaren en beheerders neemt contact op voor nadere infor-

matie, een deel om aan te geven dat de eigenaren of beheerders binnen de gestelde 

termijn over zullen gaan tot herstel en een deel om aan te geven dat de waarschuwingen 

niet terecht zijn. Het kan gemeenten relatief veel tijd kosten om deze contactmomenten 

af te handelen, maar er wordt met deze brief waarschijnlijk wel voorkomen dat onnodige 

handhavingsacties worden uitgevoerd.  

Op basis van de gegevens van RVO.nl en de prognoses van EIB is ingeschat dat bij on-

gewijzigd beleid in 2023 in totaal 30.200 kantoorpanden niet aan de verplichting voor 

een geldig én toereikend energielabel voldoen.12 Aangenomen wordt dat 35% van de 

handhavingsgevallen kan worden voorkomen door deze aanschrijving, waarna er nog 

19.600 situaties resteren.13  

Naar verwachting is het verzenden van informatiebrieven vooral effectief bij eigenaren 

en beheerders van: 

 Panden die geen geldig label hebben, maar waarvan de energieprestaties waarschijn-

lijk wel toereikend zijn. Zij hoeven immers alleen een nieuw energielabel aan te vra-

gen. 

 Panden die op het moment van aanschrijven leeg staan. Het is legitiem om ook die 

eigenaren aan te schrijven omdat zij alsnog een label moeten aanschaffen als zij bin-

nen enkele jaren verwachten het pand weer te kunnen verhuren. Zij kunnen volstaan 

met een reactie dat hun panden niet op korte termijn in gebruik zullen worden geno-

men. Op het moment van opstellen van dit rapport stond circa 17% van de Neder-

landse kantoorpanden leeg.14 

Contact opnemen met eigenaren en beheerders  

De eigenaren en beheerders die niet reageren op de aanschrijving, kunnen gericht wor-

den benaderd. De respondenten geven aan dat hiervoor zoveel mogelijk wordt meegelift 

op bestaande contactmomenten, bijvoorbeeld toezichtbezoeken in het kader van de Wet 

milieubeheer en brandveilig gebruik. Ook bedrijven die regelmatig contact hebben met 

gemeenten of omgevingsdiensten met bijvoorbeeld een bedrijvencontactfunctionaris, 

                                                   
12 Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel effect de vooraankondiging van de label C-plicht zal 
hebben. 

13 Er zijn geen goede ervaringscijfers voorhanden om te bepalen hoe effectief aanschrijven is. ILT 
verwacht dat aanschrijven substantieel effect zal sorteren omdat investeringen zichzelf terugverdie-
nen en het alternatief – een dwangsom – relatief kostbaar is. 

14 ‘Leegstand van kantoren 1991-2016’, Compendium voor de Leefomgeving, 2016. 
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kunnen op deze wijze worden gewezen op de nieuwe verplichtingen. In gevallen waar 

samenloop mogelijk met bestaande acties mogelijk is, zijn er geen wezenlijke aanvul-

lende kosten. 

Bij de eigenaren en beheerders die niet op andere wijze in contact komen met gemeen-

ten, zal wel een aanvullende actie nodig zijn. Hoewel telefonisch contact het meest effi-

ciënt en naar verwachting voldoende is, geeft een deel van de respondenten aan dat zij 

in dergelijk gevallen overwegen ook een bezoek op locatie af te leggen. Zij geven aan dat 

een bezoek helpt om de situatie goed te beoordelen en eigenaren te adviseren. De rol 

van adviseur is overigens reeds belegd bij de EPA-U gecertificeerde energieadviseurs die 

de beoordeling van de energieprestaties verrichten conform BRL 9500-03 (ISSO-publica-

tie 75.1). Onderdeel van deze beoordeling is een advies voor de verbetering van de ener-

gieprestaties van het gebouw. In deze quickscan is er daarom van uitgegaan dat 

advisering geen onderdeel uitmaakt van de taken van gemeenten en omgevingsdiensten. 

Het is mogelijk dat gemeenten en omgevingsdiensten, naast de energieadviseurs, zelf 

ook een adviserende rol gaan spelen. Dit is echter niet verplicht vanuit BZK. In deze 

quickscan zijn de kosten die samenhangen met advisering daarom niet meegenomen. 

De meeste respondenten geven echter aan dat zij, conform de interventieladder, bij een 

aanhoudende overtreding na een bezoek op locatie meteen overgaan tot het toepassen 

van een dwangsom. Enkele respondenten geven aan ook na een aanhoudende overtre-

ding in contact te blijven zonder consequenties te stellen en alleen bij onwil overgaan tot 

het opleggen van een dwangsom. Zij geven aan dat er in redelijkheid afspraken gemaakt 

dienen te worden met de eigenaren en dat hierbij ook moet worden gekeken naar de 

financiële daadkracht van de eigenaar. Deze quickscan is gebaseerd op een juist gebruik 

van de interventieladder, de extra tijdsbesteding voor langdurig overleg is daarom niet 

opgenomen in de berekening. 

Aangenomen wordt dat circa 10% van de eigenaren of beheerders actie onderneemt na 

het persoonlijk contact met de gemeente. Het totale aantal situaties neemt hiermee af 

van 19.600 tot circa 17.600.  

Kostenraming voor de correctieve aanpak 

De totale kosten voor de correctieve aanpak bedragen naar schatting € 2,3 miljoen bij 

zowel uitvoering door gemeenten (scenario 1) als bij uitvoering door omgevingsdiensten 

(scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde kosten per 

onderdeel, waarbij onderscheid is gemaakt naar scenario. De precieze berekening is be-

schikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschikbaar is. 

 

Tabel 6. Overzicht van de kosten voor de correctieve aanpak. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Verzenden van informatiebrieven 1.250.800 582.700 

Contact opnemen met eigenaren en beheerders 1.066.200 1.764.000 

Totale kosten  2.317.000 2.346.700 

 

Bij het verzenden van informatiebrieven profiteren omgevingsdiensten van de schaal-

voordelen, waardoor met name in de voorbereidingen veel tijd wordt bespaard. Deze 

besparing wordt tenietgedaan door de grotere afstanden binnen een omgevingsdienst. 

Dit leidt tot extra reistijd voor het bezoeken van de kantoorpanden. Per saldo zijn de 

verschillen tussen de beide scenario’s beperkt.  
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4.3 Repressieve aanpak 

Nadat de verplichting in 2023 in werking is getreden, kan de formele handhaving worden 

opgestart. De respondenten geven aan hiervoor het middel last onder dwangsom te gaan 

inzetten. De respondenten verwachten een grote effectiviteit van dit instrument, omdat 

de financiële prikkel vanuit de dwangsom in combinatie met de snelle terugverdientijden 

van de meeste investeringen het zeer onaantrekkelijk maken voor eigenaren om de ver-

plichting niet na te leven.  

De middelen last onder bestuursdwang, bedrijfssluiting en toepassen van de Wet op de 

economische delicten zien zij als niet proportioneel ten opzichte van de overtreding. Slui-

ting van het pand wordt niet als een eerlijke optie gezien omdat dit naast de eigenaar, 

ook de huurder treft. Ook verwachten zij niet de instrumenten te hoeven inzetten. Wel 

zien het als nuttig dat een zwaarder instrument beschikbaar is als stok achter de deur. 

Respondenten geven ook aan dat eigenaren graag een natuurlijk moment afwachten voor 

investeringen in een pand en willen hiervoor de ruimte bieden zonder vast te zitten aan 

een vast termijn. In overleg met een eigenaar kan bijvoorbeeld afgesproken worden be-

paalde investeringen uit te stellen tot een gunstig moment. Ook eigenaren met hogere 

ambities dienen hiervoor de ruimte te krijgen. Een eigenaar die een A-label ambieert zou 

hier volgens de respondenten meer tijd voor moeten krijgen. 

Last onder dwangsom 

Om last onder dwangsom te kunnen toepassen, moeten op hoofdlijnen de volgende werk-

zaamheden worden uitgevoerd: 

1. Verzenden van een formele waarschuwings- en attenderingsbrief. Uit ervaringscijfers 

van ILT blijkt dat deze brief erg effectief is. Op basis van gegevens van ILT wordt 

aangenomen dat na de verzending van deze brief, circa 90% van de eigenaren en 

beheerders overgaat tot het nemen van maatregelen.15 Het aantal handhavingsgeval-

len daalt hiermee van circa 17.600 tot circa 1.800. 

2. Verzenden van de aankondigingsbrief. De resterende 1.800 overtreders krijgen een 

brief waarin de gemeente aankondigt last onder dwangsom te gaan toepassen. Hier-

tegen kunnen eigenaren een zienswijze indienen. De gemeente zal hierop moeten 

reageren. Het is de ervaring van ILT en de respondenten dat veel eigenaren gebruik 

maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor dit onderzoek is 

uitgegaan van 75% van de situaties, ofwel circa 1.350 zienswijzen.  

3. Afhandelen van bezwaren. Eigenaren mogen, als zij het niet eens zijn met de reactie 

van de gemeente op de zienswijze, in bezwaar gaan tegen de last onder dwangsom. 

Onderdeel van het afhandelen van de bezwaren is een hoorzitting.  

BZK overweegt om een hardheidsclausule in de wetgeving op te nemen, die het mo-

gelijk maakt voor een eigenaar of beheerder om aan te tonen dat de te nemen maat-

regelen een terugverdientijd hebben van 10 jaar of meer. Het aantal bezwaren is naar 

verwachting sterk afhankelijk van deze hardheidsclausule. Voor dit onderzoek zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. In een situatie zonder hardheidsclausule, zal bij 10% van de gevallen waarbij een 

zienswijze werd ingediend, ook bezwaar worden aangetekend. In dit onderzoek is 

                                                   
15 Bij de uitvoering van dit onderzoek waren geen cijfers beschikbaar over de effectiviteit van de 
verzending van de waarschuwingsbrief aan bedrijven. In dit onderzoek is daarom aangenomen dat 
het aantal bedrijven dat overgaat tot actie, vergelijkbaar is met dat van burgers: 90%. Dit is aanne-
melijk omdat in veel situaties de investeringen relatief beperkt zijn, zich binnen afzienbare termijn 
terugverdienen en het alternatief, een dwangsom en dan alsnog investeren, zeer onaantrekkelijk is.  
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uitgegaan van een relatief beperkt aantal van 1.350 * 10% = 135 bezwaren. Zon-

der de hardheidsclausule, is de kans dat een bezwaar wordt toegekend, echter 

klein. Naar verwachting zal het aantal toegekende bezwaren verwaarloosbaar zijn, 

waardoor het aantal aankondigingen van dwangsommen 1.800 blijft. 

b. In een situatie met hardheidsclausule verwachten de respondenten van het on-

derzoek dat eigenaren met een pand met een E, F of G-label zich zullen beroepen 

op de hardheidsclausule. Op basis van inschattingen van EIB is dit ruim 30% van 

het kantoorpandenbestand, ofwel circa 600 kantoorpanden. Het is niet duidelijk 

welk deel van deze situaties zal worden toegekend. Voor dit onderzoek is ervan 

uitgegaan dat 50%, ofwel 300 aankondigingen van dwangsommen worden inge-

trokken. Er resteren dan 1.800 – 300 = 1.500 situaties. 

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat na het afhandelen van bezwaren, circa 75% 

van de betrokken eigenaren en beheerders overgaat tot actie. Het aantal resterende 

situaties is circa 500 in een situatie zonder hardheidsclausule en circa 400 in een 

situatie met hardheidsclausule. 

4. Innen van de dwangsom. Als het bezwaar wordt afgewezen en de eigenaar onder-

neemt nog steeds geen actie om te gaan naleven, dan wordt een inningsbureau inge-

schakeld om de dwangsom te innen.  

5. Afhandelen van bezwaren. Eigenaren hebben opnieuw de mogelijkheid om in bezwaar 

te gaan tegen de hoogte van de boete. Dit bezwaar kan zowel inhoudelijk zijn als 

tegen de hoogte van de boete. Nadat de bezwaren zijn afgehandeld, kan over worden 

gegaan tot inning van de dwangsom. 

Kostenraming voor de repressieve aanpak 

Indien wordt uitgegaan van een situatie met hardheidsclausule, bedragen de handha-

vingslasten naar schatting € 3,9 miljoen bij de uitvoering door gemeenten (scenario 1) 

en circa € 3,8 miljoen bij de uitvoering door omgevingsdiensten (scenario 3). In een 

situatie zonder hardheidsclausule vallen deze kosten lager uit, omdat er minder ruimte is 

voor discussie en naar verwachting minder bezwaren zullen worden toegekend. 

Bij een situatie zonder hardheidsclausule bedragen de handhavingslasten naar schatting 

€ 2,8 miljoen bij de uitvoering door gemeenten (scenario 1) en € 2,2 miljoen bij de uit-

voering door omgevingsdiensten (scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de geraamde kosten van repressieve handhaving, waarbij onderscheid is gemaakt 

naar een situatie met en zonder hardheidsclausule en naar scenario. De precieze bereke-

ning is beschikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschikbaar is. 

 

Tabel 7. Overzicht van de kosten voor de repressieve aanpak. 

Opleggen van dwangsommen Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Met hardheidsclausule 3.864.400 3.786.200 

Zonder hardheidsclausule 2.791.400 2.208.200 

Verschil 1.073.000 1.578.000 

 

De uitvoering van de werkzaamheden zijn in beide scenario’s ruwweg gelijk. Omgevings-

diensten profiteren bij het voorbereiden van de handhaving wel van de schaalgrootte. 

De respondenten geven aan dat een situatie zonder hardheidsclausule sterk de voorkeur 

heeft. Het voornaamste argument hierbij is dat de hardheidsclausule de slagkracht en 

effectiviteit van de handhaving sterk kan beperken.  
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4.4 Reputatieve aanpak 

Naast de inzet van het repressieve instrumentarium, kunnen gemeenten en omgevings-

diensten inzetten op de reputatieve aanpak. Het merendeel van de respondenten geeft 

echter aan geen gebruik te willen maken van shaming. Enerzijds vinden zij het niet pro-

portioneel om imagoschade aan te brengen voor een overtreding die geen directe maat-

schappelijke gevolgen heeft voor de omwonenden. Anderzijds geven zij aan dat een 

goede verstandhouding met de bedrijven in de regio belangrijk is voor gemeenten, waar-

door bedrijven onder negatieve aandacht brengen niet wenselijk is.  

Publiceren van de lijst met overtreders 

Enkele respondenten geven aan te overwegen om de lijst die zij bijhouden met kantoor-

panden die niet voldoen aan het energielabel te publiceren op de website, maar zonder 

hier uitgebreid persaandacht voor te zoeken. Nadeel van deze aanpak is dat de lijst goed 

actueel moet worden gehouden, zodat bedrijven niet onterecht in een kwaad daglicht 

komen te staan. Aangezien de lijst ook voor eigen doeleinden moet worden bijgehouden, 

zijn er geen wezenlijke kosten verbonden aan het publiceren hiervan. 

4.5 Monitoring 

Na 2023 moeten alle panden beschikken over een geldig en toereikend energielabel. Als 

gevolg van de geldigheidsduur van maximaal 10 jaar, zal een deel van de energielabels 

jaarlijks verlopen. Dit is met name het geval bij kantoren die minder vaak dan eens per 

10 jaar van eigenaar of huurder wisselen. Het betreft circa 1.800 panden per jaar.16  

Monitoren van de geldigheid en toereikendheid van energielabels 

Het is mogelijk dat aanpassingen aan panden ertoe leiden dat de energieprestaties van 

de panden achteruit gaat, bijvoorbeeld als een defecte warmtepomp wordt vervangen 

door een reguliere, veel goedkopere verwarmingsinstallatie. Hoewel dit vermoedelijk in-

cidenten zijn, zullen gemeenten en omgevingsdiensten de naleving van de energielabel 

C-plicht wel structureel moeten monitoren. 

Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen op basis van de RVO.nl energielabeldatabase 

inzien welke energielabels niet langer geldig zijn. Voor de quickscan is ervan uitgegaan 

dat gemeenten en omgevingsdiensten de database tweemaal per jaar zullen raadplegen 

in de periode van 2023 tot 2030. De periode daarna is in dit onderzoek buiten beschou-

wing gelaten. Vanaf dat moment wordt de label C-verplichting mogelijk vervangen door 

een label A-verplichting. 

Correctief optreden bij overtreders 

Voor deze quickscan is ervan uitgegaan dat in deze situaties doorgaans kan worden vol-

staan met het conform de correctieve aanpak aanschrijven van de eigenaren of beheer-

ders. In enkele gevallen kan een bedrijfsbezoek nodig zijn.  

Naar verwachting is het aantal situaties waarin de monitoring leidt tot repressieve of 

resultatieve handhaving lijkt verwaarloosbaar, aangezien de meeste panden in een eerder 

stadium al voldeden aan de energieprestatie-eisen. De eigenaren kunnen doorgaans vol-

staan met het aanvragen van een nieuw energielabel. 

                                                   
16 ‘Effectmeting wijzigingen Bouwbesluit 2012 - Drijvende bouwwerken, milieuprestatiegrenzen en de 
label C-plicht voor kantoren’, Sira Consulting, 2017. 



  26 Sira Consulting B.V. 

Kostenraming voor monitoring 

De totale kosten voor de monitoring tussen 2023 en 2030 bedragen naar schatting € 2,2 
miljoen bij uitvoering door gemeenten (scenario 1) en € 0,9 miljoen bij uitvoering door 
omgevingsdiensten (scenario 3). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ge-

raamde kosten per onderdeel, waarbij onderscheid is gemaakt naar scenario. De precieze 

berekening is beschikbaar in het SKM, dat als aparte bijlage bij dit rapport beschikbaar 

is. 

 

Tabel 8. Overzicht van de kosten voor monitoring tussen 2023 en 2030. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

Monitoren van geldigheid en toereikendheid labels 842.100 417.600 

Correctief optreden bij overtreders 1.340.900 518.000 

Totale kosten  2.183.000 935.600 

 

Omgevingsdiensten kunnen bij de uitvoering van de monitoring profiteren van hun 

schaalgrootte. Hierdoor zijn de kosten voor monitoring bij gemeenten, ondanks de hogere 

uurtarieven van omgevingsdiensten, meer dan tweemaal zo hoog. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden met een GBO van 100m2 of meer een geldig 

energielabel C of beter hebben.17 Uitgezonderd zijn alle monumentale panden18 en kan-

toorpanden die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend. De 

handhaving van de energielabel C-plicht belegt BZK bij gemeenten.  

BZK heeft in een quickscan in kaart laten brengen welke financiële gevolgen de handha-

ving van de energielabel C-plicht heeft voor gemeenten. In dit hoofdstuk zijn de conclu-

sies van de quickscan samengevat. 

5.1 Conclusies 

1. De handhaving wordt uitgevoerd door gemeenten of omgevingsdiensten 

In de quickscan zijn drie scenario’s onderzocht, waarbij de handhaving wordt belegd bij 
respectievelijk 1) gemeenten, 2) gemeentelijke samenwerkingen of 3) omgevingsdien-

sten. Uit de quickscan blijkt dat alleen scenario’s 1 en 3 reëel worden geacht. In de 

quickscan zijn daarom alleen voor deze scenario’s de kosten geraamd. 

2. De totale kosten voor handhaving bedragen tussen € 12,6 en € 15,8 miljoen 

De kosten zijn, uitgaande van een situatie met hardheidsclausule, met € 15,8 miljoen het 

hoogst als gemeenten de handhaving zelf uitvoeren. Het verschil met de uitvoering door 

omgevingsdiensten bedraagt circa € 3,2 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door de 

schaalvoordelen waarvan omgevingsdiensten profiteren. Zij hoeven minder personeel op 

te leiden en kunnen met name preventieve en correctieve taken efficiënter uitvoeren. 

Naar verwachting zal een deel van de gemeenten ervoor kiezen om de taken zelf uit te 

voeren en een ander deel zal de taken beleggen bij de omgevingsdienst. De werkelijk 

uitvoeringslasten zullen hiermee tussen de twee uitersten in liggen.  

Tabel 9. Totaaloverzicht van de kosten voor handhaving tussen 2018 en 2030. 

Onderdeel Uitvoering door  

gemeenten 

Uitvoering door  

omgevingsdiensten 

3.1 Organisatorische voorbereidingen 5.344.400 3.354.100 

3.2 In kaart brengen van overtreders 1.013.200 1.225.000 

  Subtotaal voorbereiding 6.357.600 4.579.100 

4.1 Preventieve aanpak 1.117.400 994.400 

4.2 Correctieve aanpak 2.317.000 2.346.700 

4.3 Repressieve aanpak 3.864.400 3.786.200 

4.4 Reputatieve aanpak 0 0 

4.5 Monitoring 2.183.000 935.600 

  Subtotaal uitvoering  9.481.800 8.062.900 

  Totale kosten tussen 2018 en 2030 15.839.400 12.642.000 

                                                   
17 In de regelgeving wordt een energieindex van minimaal 1,3 verplicht gesteld, om te voorkomen dat 
aanscherpingen van het energielabel onbedoeld kunnen leiden tot een verzwaring van de verplichting. 
Een energieindex van 1,3 komt overeen met de ondergrens van het huidige energielabel C voor het 
energielabel kantoren EPA-U.  

18 Het betreft hier rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. 
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3. In de periode van 2020 tot 2024 worden de meeste kosten gemaakt 

De kosten zijn niet uniform over de tijd verspreid. In de periode van 2020 tot en met 

2022 maken gemeenten of omgevingsdiensten veel kosten voor opleiding en preventief 

en correctief optreden. De kosten van de repressieve handhaving zijn naar verwachting 

geconcentreerd in 2023. De onderstaande figuur geeft een indicatief overzicht van de 

spreiding van de kosten in de tijd. Er is onderscheid gemaakt tussen de beide scenario’s. 

De figuur loopt tot 2030. Er wordt gesproken over een verplichting om kantoorpanden na 

2023 te laten voldoen aan label A. De eventuele gevolgen van een dergelijke verplichting 

zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 

Figuur 3. Spreiding van de uitvoeringslasten van handhaving in de tijd. 

 

 

4. De in te zetten capaciteit voor handhaving ligt tussen de 85 en 120 fte 

In het scenario waarin gemeenten de handhaving geheel zelf uitvoeren, worden in totaal 

120 manjaren ingezet in de periode van 2018 tot 2030. Bij uitvoering door de omge-

vingsdiensten zijn in dezelfde periode ongeveer 85 manjaren nodig. 

5. Het opnemen van een hardheidsclausule gaat ten koste van de effectiviteit 

Een situatie zonder hardheidsclausule heeft sterk de voorkeur van de respondenten. Zij 

stellen dat de hardheidsclausule de slagkracht en effectiviteit van de handhaving sterk 

kan beperken. Het schrappen van de hardheidsclausule leidt ook tot lagere handhavings-

lasten, omdat er minder ruimte is voor discussie en naar verwachting minder bezwaren 

zullen worden toegekend. Het verschil bedraagt circa € 1,1 miljoen als gemeenten de 

handhaving verzorgen en circa € 1,6 miljoen als de taken worden uitgevoerd door omge-

vingsdiensten. 
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5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de interviews doen wij de volgende aanbevelingen om de uitvoeringslasten 

van gemeenten en omgevingsdiensten zoveel mogelijk te beperken. 

1. Beleg monitoring en communicatie zoveel mogelijk centraal. 

Gemeenten en omgevingsdiensten zijn erg geholpen met kant-en-klare overzichten van 

de te handhaven situaties, bij voorkeur inclusief een indicatie van de energielabels en 

een prioritering. Dit houdt de inventariseringskosten bij gemeenten en omgevingsdien-

sten laag. Het is ook wenselijk om landelijk bij te houden wanneer energielabels verlopen 

en dat actief te signaleren aan gemeenten en omgevingsdiensten. 

Wat communicatie betreft, kan RVO.nl ook een belangrijke rol spelen. Centrale commu-

nicatie zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid. Ook komen latere berichten vanuit ge-

meenten en omgevingsdiensten krachtiger over op kantooreigenaren als zij vooraf al een 

keer door RVO.nl zijn aangesproken. Het is ook belangrijk om gemeenten en omgevings-

diensten niet zelf het wiel uit te laten vinden. Dit kan RVO.nl voorkomen door ook de 

gemeenten en omgevingsdiensten van de nodige informatie te voorzien. Het gaat hierbij 

zowel om voorlichting over de nieuwe energie label C-plicht als handvatten voor de uit-

voering van de handhaving. 

2. Biedt concrete handvatten om de (hoogte van) sancties te bepalen.  

Het kan gemeenten en omgevingsdiensten veel tijd kosten om bij overtredingen te be-

palen welke sancties van toepassing zijn en welke sanctiebedragen proportioneel zijn. 

Indien gemeenten en omgevingsdiensten niet eenduidig omgaan met het sanctiebeleid 

voor de overtreding van de energielabel C-plicht, kan dit gevolgen hebben voor de rechts-

gelijkheid van kantoorambtenaren. Dit kan ook leiden tot meer bezwaren tegen het sanc-

tiebedrag, mogelijk gevolgd door een gang naar de rechter. 

Door op landelijk niveau een handreiking of modelverordening op te stellen in welke si-

tuaties een bepaalde sanctie kan worden opgelegd, door te voorzien in vuistregels voor 

het berekenen van boetebedragen en/of dwangsommen, en door het opnemen van (ad-

viezen voor) concrete termijnen, wordt discussie en willekeur voorkomen en neemt de 

rechtsgelijkheid toe. Een dergelijk document kan het beste worden opgesteld in overleg 

met de belanghebbenden, waaronder de VNG. 

De handreiking of modelverordening dient in ieder geval te bevatten wat de hoogte is 

van de dwangsom en hoe lang eigenaren krijgen om de overtreding te herstellen op basis 

van de volgende factoren: 

 Het bezitten van een niet geldig of niet toereikend label. 

 De verwachting of een pand wel of niet aan de energieprestatie eisen voldoet. 

 Het bouwjaar en de verwachte investeringen die eigenaren minimaal moeten doen 

om tot een C-label te komen. 

 

Hierbij is het goed om rekening te houden met natuurlijke momenten waarop eigenaren 

investeringen doen om onnodig hoge investeringen te voorkomen en om eigenaren de 

ruimte te bieden een ambitieuzer doel na te streven dan een C-label.  
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Bijlagen bij rapportage: 

Handhavingslasten verplicht energielabel C voor kantoren 

I Projectorganisatie 33 

II Betrokken respondenten 35 
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I Projectorganisatie 

Het project is uitgevoerd door Sira Consulting en begeleid door het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG. Uiteraard zijn de uitkomsten van dit 

onafhankelijke onderzoek uitsluitend de verantwoordelijkheid van Sira Consulting B.V. en 

niet van de bij het onderzoek betrokken personen en organisaties.  

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de betrokken personen. 

 

Tabel 10. Betrokken deskundigen 

Organisatie Naam 

BZK Martin Bottema 

Annemieke de Vries 

VNG Marinus Stulp 

 

Tabel 11. Projectteam Sira Consulting 

Rol Naam 

Projectleider Joland van der Heijden 

Kwaliteitsbewaker Patrick van der Poll 

Projectmedewerker Joanna Harrison 
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II Betrokken respondenten 

Bij de quickscan zijn, naast de medewerkers van BZK en VNG, ook gemeenten en omge-

vingsdiensten betrokken. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de be-

trokken personen. 

 

Tabel 12. Betrokken deskundigen  

Organisatie Naam 

Borsele Marcel Aanen 

Eindhoven Harry Swinkels 

Deventer Jeroen Kroes, Ben Visscher 

FUMO Remco Koers 

Groningen Floris van Dijk 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Patrick Teunissen 

Ommen-Hardenberg Jan Webbink 

Rijswijk Shiela Savkoor 

Utrecht Ruben van Brenk 

RUD Zuid-Limburg Chrit Faarts 

 


