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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek naar de consequenties van energielabeling van 
kantoorgebouwen, onderdeel van de EPBD-richtlijn, en in bredere zin de C02 
problematiek in de gebouwde omgeving. Voor dit onderzoek was ik enigszins op de 
hoogte van de C02 problematiek, echter in het nieuws wordt veelal over verkeer en 
industrie gesproken en had ik niet zo'n goed beeld van de rol van de gebouwde 
omgeving daarin. 
Het was interessant om erachter te komen wat die EPBD-richtlijn nu precies inhield, 
voornamelijk omdat anderen nog niet op de hoogte waren van deze richtlijn. Het 
nieuwe van het onderzoek was enerzijds leuk en interessant, anderzijds was het 
soms ook moeilijk om bruikbare informatie te vinden. 

De termen en afkortingen met betrekking tot mijn onderzoek gebruik ik nu vloeiend 
en was voor anderen niet altijd duidelijk te begrijpen. Vooral de EPBD afkorting was 
een spraakstruikelblok. 

Hoewel ik met plezier aan het afstudeeronderzoek heb gewerkt, heb ik ook de 
bekende afstudeerdipjes meegemaakt. Gelukkig heb ik daarbij veel steun gehad van 
mijn vriend, familie en vrienden en daarvoor wil ik ze graag bedanken. Ook wil ik 
mijn begeleiders bedanken voor hun inzet, commentaar en positieve kijk op mijn 
afstudeerproject. Na een bespreking zag ik mijn onderzoek weer positief in en het gaf 
mij weer nieuwe energie om door te gaan. Bedankt. 

Linda Breeve 
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Samenvatting 

Naar aanleiding van het Kyoto verdrag hebben de Europese lidstaten afspraken 
gemaakt om de emissie van koolstofdioxide, C02, in de gebouwde omgeving te 
reduceren . Dit komt onder andere tot uiting in de Europese richtlijn: ' Energy 
Performance of Buildings Directive', afkorting EPBD, (2002/91/EG). In eerste 
instantie was het de bedoeling dat de Europese Lidstaten in januari 2006 deze 
richtlijn zouden hebben geïmplementeerd. Echter, vele landen waaronder Nederland 
maken gebruik van de uitstelmogelijkheid tot januari 2009. 

Een belangrijk nieuw aspect van deze EPBD-richtlijn betreft het 
energieprestatiecertificaat. Bij oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie 
van vastgoed is een energieprestatiecertificaat verplicht. Het 
energieprestatiecertificaat legt in eerste instantie geen eisen op aan het gebouw, 
maar informeert de eigenaren en gebruikers van het gebouw over de energetische 
kwaliteit van het gebouw. Dit zal in de vorm van een label zijn, vergelijkbaar met een 
energielabel voor witgoed. Daarnaast bevat het certificaat aanbevelingen voor de 
kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie. Publieke gebouwen moeten 
zichtbaar over een certificaat beschikken. 

Het energielabel zal in Nederland alleen de berekening van de 
energieprestatie van het gebouw, op wat er werkelijk gebouwd is bevatten ofwel de 
Asset Rating (AR). Aangezien de overheid met de richtlijn geen invloed wil 
uitoefenen op het gedrag (energiegebruik) zal de Operational Rating (OR}, een 
meting van het werkelijke energieverbruik, niet ingevoerd worden, desondanks 
worden in dit onderzoek beiden vormen van energielabeling meegenomen. 

Naar aanleiding van de geschetste situatie met betrekking tot invoering van de 
EPBD-richtlijn zijn de volgende doel-, en probleemstelling opgesteld voor het 
onderzoek: 

Doelstelling: 

Het illustreren van de consequenties van energielabeling ten gevolge van de EPBD
implementatie voor huurders en verhuurders van bestaande kantoorgebouwen aan 
de hand van een model, opdat inzicht verkregen kan worden in het soort maatregelen 
die verhuurders en huurders kunnen besluiten te treffen. 

Probleemstelling: 

Hoe kunnen de consequenties van energielabeling ten gevolge van de implementatie 
van de EPBD-richtlijn voor verhuurders en huurders van bestaande kantoorgebouwen 
door middel van een model inzichtelijk worden gemaakt? 

Welke maatregelen kunnen verhuurders en huurders van bestaande 
kantoorgebouwen besluiten te treffen, om in te springen op deze consequenties? 

Voor de aanpak van dit onderzoek is gekozen om de invloed van de EPBD-richtlijn in 
een model te plaatsen, zie afbeelding 1. 

De belangrijkste invloed die de EPBD-richtlijn uitoefent op een bestaand 
kantoorobject betreft het verplichte energieprestatiecertificaat, in het bijzonder het 
energielabel met de berekening van de energieprestatie van het object zelf, de asset 
rating, en het werkelijke energieverbruik, de operational rating. 

L. Breeve Juni 2006 
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In het model kan aangegeven worden over welke asset rating het object beschikt. 
Gradering A en B zijn hierbij nieuwbouw, de mediaan ligt tussen gradering D en E. 
Dit label zal invloed hebben op de marktpositie van het object. Het label houdt 
namelijk indirect verband met het werkelijke energieverbruik. Een object met een 
slechte gradatie, met minder goede isolatie, ventilatie etc. , zal naar verwachting een 
hoger energieverbruik hebben. De marktpositie wordt nog versterkt of verzwakt door 
het feit of het object geheel of gedeeltelijk leeg staat en de duur van deze leegstand. 
Ook de vraag en het aanbod van kantoorobjecten, ofwel de markt voor kantoren, 
heeft invloed op de marktpositie van een kantorenobject. In het model kan 
aangegeven worden welk type markt van toepassing is: een 'aanbiedersmarkt', met 
veel vraag of een 'vragersmarkt' met veel aanbod. 

De verhuurder kan op deze (veranderende) marktpositie besluiten maatregelen te 
treffen. De verhuurder beschikt hierbij over drie mogelijkheden. 
• Beschikt het object over een goede energieprestatie en vergelijkbaar 

energieverbruik dan zal de verhuurder besluiten 'niets te doen'. 
• Beschikt het object niet over een goede energieprestatie en drukt dit op de 

marktpositie van het object, dan kan de verhuurder besluiten tot het treffen van 
de volgende twee typen maatregelen: 
1. Een ingrijpende renovatie, welke bij voorkeur op een moment geschied 

wanneer het object toe is aan vervanging. Op deze manier is de 
terugverdientijd een stuk korter dan wanneer er niet sprake zou zijn van een 
'natuurlijk moment'. 

L. Breeve Juni2006 
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Deze investering in het object wordt veelal buiten de exploitatie gelaten. Dit 
heeft een verhoging van de huurprijs als gevolg. Deze nieuwe huurprijs moet 
echter wel in verhouding staan tot de energiebesparing, de kostenbesparing 
voor de huurder zelf. 
Echter, de maatregel zorgt voor een betere energieprestatie van het object, 
oftewel een betere gradering van het object (AR), waarbij ook een verbetering 
van de energiekostenbesparing (OR) verwacht wordt. 

2. Een kleine ingreep. Deze ingreep zal niet terug te zien zijn in de Asset Rating, 
maar vooral in de Operational Rating. Het object gaat er niet 'zichtbaar' op 
vooruit. Dit zijn maatregelen voor objecten met opzich een redelijke/ goede 
energieprestatie, maar waar het energieverbruik in verhouding erg hoog ligt. 
De kosten voor de kleine ingreep vallen onder het 'groot onderhoud' en 
veroorzaken op dat moment voor een negatieve kasstroom. 

Het energieverbruik, de operational rating, laat zich uitdrukken in energiekosten. 
Deze worden extern ook nog beïnvloed door de energieprijs (ontwikkeling). 
Aangezien de huurder de energiekosten betaalt kan de hoogte van die kosten 
aanleiding zijn om actie te ondernemen. 
Vervolgens kan gekeken worden of het energieverbruik (van de huurder) 
overeenkomt met de klasse van het object. Beschikt het object namelijk over een A 
waardering dan lijkt het onlogisch als het verbruik met een D of lager wordt 
geclassificeerd. 

De huurder heeft bij het treffen van maatregelen keuze uit drie mogelijkheden: 
1. Indien de waardering van het object goed is dan zal de huurder de besparing 

op energie zelf moeten bewerkstelligen in een aanpassing van zijn/haar 
gedrag. 

2. Beschikt het object over een goede waardering en is het energieverbruik 
evenredig daarnaar, dan zal de huurder (voorlopig) geen maatregelen hoeven 
te treffen. 

3. Beschikt het object niet over een goede waardering dan kan de huurder de 
verhuurder aansporen tot het treffen van (extra) maatregelen en op die 
manier ook een energiebesparing te verkrijgen. 

Het model van afbeelding 1 is ook uitgevoerd in ondersteunende software. Het 
software ondersteunende model is bedoeld voor de verhuurders en / of huurders van 
bestaande kantoorgebouwen. Het doel van het model is om deze gebruikers 
eenvoudig een beeld te geven van de gevolgen van de invoering van de EPBD
richtlijn. De gebruikers kunnen door enkele gegevens in te vullen in het model over 
het object zien wat zij het beste kunnen doen in de vorm van een advies. Dit advies 
is allereerst gericht op de verhuurders en vervolgens op de huurder. De gebruikers 
kunnen door middel van het model eenvoudig een indicatie krijgen van de mogelijke 
maatregelen met bijbehorende investeringskosten, energiebesparing en 
terugverdientijd. Ook is te zien wat de verbetering op de ratings zou zijn. 

Uit het onderzoek kunnen de volgende belangrijke conclusies getrokken worden: 
• Het model is er in geslaagd om verhuurders en huurders van bestaande 

kantoorgebouwen een eerste indruk te geven van hun energieprestatie, 
energieverbruik en zodoende hun bijdrage aan C02 uitstoot, om te kijken waar 
hun (verbeter) mogelijkheden liggen. 

• Het model is toepasbaar op zowel bestaande als nieuwbouw kantoorgebouwen 
in Nederland. 

• Het model moet kritisch bekeken worden bij kantoorobjecten groter dan 
10.ooom2

• 
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• Het software ondersteunend model is vrij in gebruik. Verhuurders en huurders 
kunnen het model afzonderlijk van elkaar gebruiken, zonder noodzakelijke input 
van de andere partij. 

• Dit onderzoek en het model hebben echter niet als doel het nauwkeurig 
doorberekenen van het gebouw met bijbehorende investeringskosten en 
energiebesparingen. In dit onderzoek zijn de kosten en energiebesparingen van 
de maatregelen, net als de uitgangspunten van het kantoorgebouw, louter ter 
illustratie toegelicht. Deze kunnen dan ook afwijken, aangezien met gemiddelde 
waarden is gewerkt. Op deze manier kan een grotere doelgroep bereikt worden, 
maar blijven de resultaten wat globaler. 

• Om na te kunnen gaan of maatregelen die de verhuurder treft ook daadwerkelijk 
een energiebesparing opleveren of dat de huurder boven de maat verbruikt aan 
energie dient tevens gebruik te worden gemaakt van de operational rating. In het 
voorgenomen beleid van de overheid is hierin niet voorzien. 

• De huurder heeft een belangrijke invloed op het uiteindelijke energieverbruik, de 
operational rating. Het type organisatie en het (energie)gedrag van de huurder 
en zijn/haar beleid ten aanzien van energie en maatschappelijk ondernemen / 
energiebewust imago spelen een belangrijke rol bij het uiteindelijke 
energieverbruik. 

• De energiekosten bedragen nu circa 6 á 7 procent van de totale gebruikskosten 
van het object. In de toekomst kunnen de verhoudingen van de gebruikskosten 
veranderen door blijvende stijgende energieprijzen. Bij een energieprijsstijging 
van ca 11 procent per jaar kan dit percentage aan energiekosten binnen tien jaar 
oplopen tot circa 12 á 13 procent. Een energielabel, met een asset en eventueel 
een operational rating, kan dan een objectkeuze-kenmerk vormen voor de 
huurder, naast kenmerken als bereikbaarheid en het voorzieningenniveau. 

De belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek zijn: 
• Verder onderzoek verrichten naar de EPBD-richtlijn, na invoering van deze 

richtlijn. 
• Verder onderzoek doen naar de waarde die huurders (zullen) gaan hechten aan 

een energielabel (energieprestatie) van een object na invoering EPBD-richtlijn. 
• Een EPA-U aanvragen, indien een specifieke analyse van een bepaald object 

met energieprestatie (Energie Index-waarde), maatregelmogelijkheden met 
investeringskosten energiebesparing etc gewenst is. 

• Energiebeheer door de huurder (of verhuurder) om te controleren of maatregelen 
inderdaad een energiebesparing opleveren. 

• Het verder uitwerken van het model door middel van meer input gegevens te 
vragen om zo specifieker op de maatregelmogelijkheden van een object-type in 
te gaan. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1 .1 De aanleiding van het onderzoek 

1.1.1 De COz..problematiek 

Real Estate Management & Development 

In de zomer van 2005 kwam de NeVaP, het Nederlands Vastgoedmanagement 
Platform, met de vraag om onderzoek te verrichten op het gebied van de CO2 
problematiek in relatie tot vastgoed. Aangezien dit onderwerp zeer actueel is en 
maatschappelijk interessant, de milieuproblematiek in combinatie met 
beleidsmaatregelen, was verdieping in dit onderwerp nodig om te komen tot een 
afgebakend afstudeerproject. 

Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto als aanvulling 
op het 'Rio'-VN-Klimaatverdrag uit 1992. Het is een verdrag tussen vijfendertig 
geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland, om de uitstoot van 
broeikasgassen met gemiddeld 8% in 2008-2012 te reduceren, om zo het 
toegenomen broeikaseffect tegen te gaan. Uiterlijk in 2012 moet Nederland voldoen 
aan de Kyoto doelstelling, dit houdt voor Nederland een koolstofdioxide reductie in 
van 6% ten opzichte van het jaar 1990. 

Naar aanleiding van het Kyoto verdrag zijn Europese afspraken gemaakt om de 
emissie van koolstofdioxide te reduceren. Koolstofdioxide, afkorting CO2, is een 
broeikasgas dat vrij komt bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen 
of (in mindere mate) aardgas. Doordat de mens door zijn handelen grote 
hoeveelheden broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan, ozon of lachgas, in 
de dampkring brengt, wordt het natuurlijke broeikaseffect verstoord. Dit heeft als 
gevolg dat het te warm wordt in de broeikas: verstoring van het natuurlijk evenwicht. 

1.1 .2 Raakvlak met vastgoed 
Door energiegebruik (gas en elektriciteit) draagt de gebouwde omgeving substantieel 
bij aan de CO2 emissie, deze veroorzaakt circa 35% van alle CO2 uitstoot in 
Nederland. In andere landen, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, ligt dit percentage zelfs 
op ca 50%. Door middel van beleidsmaatregelen, met als doel om te voldoen aan het 
Kyoto protocol, krijgt de vastgoedwereld te maken met deze CO2 problematiek. 

Één maatregel die Nederland heeft ingevoerd om CO2 reductie te verkrijgen is de 
CO2 emissiehandel: per januari 2005 van toepassing op de grote energie intensieve 
industrieën. CO2 emissiehandel is de handel in CO2 emissieruimte of emissierechten, 
die landen of bedrijven het recht geven om kooldioxide uit te stoten.1 Het principe 
van het emissiesysteem komt neer op het feit dat bedrijven die meer CO2 uitstoot 
veroorzaken dan ze is toegestaan, over verschillende opties beschikken om die 
uitstoot weer in overeenstemming te brengen met hun emissierechten: ten eerste 
kunnen ze investeren in CO2 reducerende maatregelen, daarnaast kunnen ze 
emissierechten kopen van bedrijven die hun emissieruimte niet volledig verbruiken. 
Niet duidelijk is of deze maatregel in de toekomst ook een rol zal spelen op de 
vastgoedmarkt. 
Daarnaast hebben de Europese lidstaten op 4 januari 2003 de Europese richtlijn 
Energy Performance of Buildings Directive, afkorting EPBD, (2002/91/EG) 
aangenomen. Deze richtlijn moet leiden tot een verbetering van de energieprestaties 
van de gebouwen in de Europese Gemeenschap. Formeel had Nederland net als de 

1 Bron: Kolk, J . van der en Hannsen, H. 2002. Handelen voor een beter milieu, haalbaarheid van C02 
emissiehandel in Nederland. KPMG Milieu 
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andere EU-landen tot 4 januari 2006 de tijd om de EPBD richtlijn te implementeren in 
de nationale wet en regelgeving. Echter vanwege hoge administratieve lasten wordt 
de EU-richtlijn niet op de korte termijn in Nederland geïmplementeerd. 

Een belangrijk nieuw onderdeel van deze EPBD-richtlijn betreft de 
energiecertificering. Alle vastgoedeigenaren, dus ook particulieren, moeten in de 
toekomst bij oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van het vastgoed 
over een dergelijk energiecertificaat beschikken. Dit certificaat geeft inzicht in de 
energieprestatie van een gebouw en is tien jaar geldig. Dit inzicht zal gegeven 
worden door middel van een energielabel, vergelijkbaar met het huidige energielabel 
van bijvoorbeeld witgoed. 

Volgens de EU is het voorstel voor certificering voornamelijk toegespitst op 
verhuring. Op deze manier kan gewaarborgd worden dat de eigenaar (verhuurder), 
die zelf de energie niet verbruikt en doorgaans niet betaalt, maatregelen treft voor 
een energiezuinig pand. Verder dienen gebruikers in staat te worden gesteld hun 
eigen gebruik van verwarming en warm tapwater te regelen, daar dergelijke 
maatregelen kosteneffectief zijn. 

1.1.3 Onderwerp en afbakening onderzoek 
Er is nog weinig bekend over de C02 reducerende maatregelen in de 
vastgoedwereld. Aangezien nog niet duidelijk is of/ wanneer C02 emissiehandel ook 
voor vastgoed zal gelden, zal dit onderwerp wel behandeld worden, maar niet als 
uitgangspunt van dit afstudeerproject. 

Daarentegen is de EPBD-implementatie voor de vastgoedwereld een feit. 
Nederland heeft de deadline van januari 2006 niet gehaald, echter zal toch de 
maatregel in de toekomst moeten implementeren. Een interessant onderdeel van de 
EPBD richtlijn is de energielabeling (energiecertificering) voor de bestaande bouw, 
aangezien hier nog niet veel over bekend is. Bestaande bouw is nog een te 
veelomvattend begrip. Gekozen is dan ook voor de bestaande kantorenmarkt, 
aangezien hier nog zeer weinig over bekend is. 

Interessant bij energielabeling als gevolg van de invoering van de EPBD
richtlijn van bestaande kantoorgebouwen zijn de consequenties voor de actoren die 
deze maatregel met zich zal meebrengen. Wat betekent energielabeling nu voor de 
verhuurder en huurder van een kantoorpand? Logischerwijs zullen deze 
consequenties weer gevolgen hebben op het gedrag van de actoren. Wat zijn de 
veranderingen in handelen van deze actoren? 
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1.2 Doelstelling 

Het illustreren van de consequenties van energielabeling ten gevolge van de EPBD
implementatie voor huurders en verhuurders van bestaande kantoorgebouwen aan 
de hand van een model, opdat inzicht verkregen kan worden in het soort 
maatregelen die verhuurders en huurders kunnen besluiten te treffen. 

1.3 Probleemstelling 

Hoe kunnen de consequenties van energielabeling ten gevolge van de implementatie 
van de EPBD-richtlijn voor verhuurders en huurders van bestaande 
kantoorgebouwen door middel van een model inzichtelijk worden gemaakt? 

Welke maatregelen kunnen verhuurders en huurders van bestaande 
kantoorgebouwen besluiten te treffen, om in te springen op deze consequenties? 

1 .4 Deelvragen 

Naar aanleiding van de genoemde probleem- en doelstelling kunnen enkele 
deelvragen opgesteld worden: 

• Wat houdt energielabeling, ten gevolge van de EPBD-implementatie in? 
- Op welke wijze raakt dit de bestaande kantorenmarkt? 

• Wat zijn de consequenties van energielabeling voor de actoren actief op de 
bestaande kantorenmarkt? 

- Wat zijn de consequenties voor de verhuurders (belegger)? 
- Wat zijn de consequenties voor de huurders (gebruiker)? 

• Op welke wijze kunnen de consequenties als gevolg van de invoering van de 
EPBD-richtlijn in een model ge'fllustreerd worden? 

• Wat zijn de soort maatregelen die verhuurders en huurders kunnen besluiten te 
treffen ten gevolge van de consequenties van de EPBD-richtlijn? 

1.5 Onderzoeksmodel 

Invoering van de EPBD-richtlijn zal invloed hebben op bestaande kantorenobjecten. 
Gekeken zal moeten worden wat de stand van zaken is betreffende de implementatie 
van de EPBD-richtlijn en welke aspecten van deze richtlijn de bestaande 
kantorenmarkt zal gaan raken. De invloed van de richtlijn op het bestaand 
kantorenobject zal het tweede punt zijn voor beschouwing. De actoren, de huurder 
en verhuurder, die het object huren respectievelijk eigenaar zijn/beheren, zullen op 
deze manier te maken krijgen met de richtlijn. Gekeken zal worden welke 
handelingen zij kunnen besluiten te treffen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. 
Daarnaast kunnen ook andere factoren invloed uitoefenen met betrekking tot de CO2 

problematiek op het bestaande kantoorobject, te denken valt aan de 
energieprijsontwikkelingen of de markt voor kantoren. 

De genoemde aspecten, invoering EPBD-richtlijn, bestaand kantorenobject, actoren 
en externe factoren, kunnen in een model worden gezet zoals te zien in afbeelding 
1 .1. Dit schematische model zal de basis vormen van een uitgebreider model. Het 
basismodel wordt per hoofdstuk steeds verder uitgebreid, zie ook de volgende 
paragraaf 'Leeswijzer' . 
Aan de hand van dit model kan een mechanisme uitgelegd worden, welke de 
consequenties naar aanleiding van de introductie van de EPBD-richtlijn illustreert. 
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Om het model nog duidelijker en eenvoudiger weer te geven zal het uiteindelijke 
model ook uitgevoerd worden in een ondersteunend software programma. Via 
bijgevoegde cd-rom op het achterblad is dit model te bekijken. Dit model in 
ondersteunende software kan dan dienen als tool voor dit onderzoek. Met de 
invulling van het model, zal ook de tool aangevuld worden. 

Het software ondersteunende model is bedoeld voor de verhuurders en / of 
huurders van bestaande kantoorgebouwen. Het doel van het model is om deze 
gebruikers een beeld te geven van de gevolgen van de invoering van de EPBD
richtlijn. De gebruikers kunnen door enkele gegevens in te vullen in het model over 
het object zien wat zij het beste kunnen doen in de vorm van een advies. Dit advies 
is allereerst gericht op de verhuurders en vervolgens op de huurder. In paragraaf 6.2 
zal de model ondersteunende software uitgevoerd in Microsoft Excel verder 
toegelicht worden. 

1.6 Leeswijzer 
In de hoofdstukken twee tot en met vijf zal per hoofdstuk één aspect van het model 
behandeld worden. Allereerst zal in hoofdstuk 2 het aspect: 'Introductie EPBD
richtlijn' behandeld worden. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken betreffende de 
implementatie van de EPBD-richtlijn nader toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
3 het aspect:'Bestaand kantoorobject' behandeld. De invloed van de EPBD-richtlijn 
op een bestaand kantoorobject wordt hierbij nader bekeken. In hoofdstuk 4 wordt het 
aspect: 'Actoren' verder toegelicht. Onder actoren worden de huurder en verhuurder 
van een bestaand kantoorobject verstaan. Gekeken zal worden welke maatregelen 
zij naar aanleiding van verandering(en) in/aan het object kunnen treffen. Daarna zal 
in hoofdstuk 5 het aspect:'Externe factoren' besproken worden. Dit betreffen factoren 
die naast de invoering van de EPBD-richtlijn ook op het gebied van C02 emissie 
invloed hebben op het object, zoals de energieprijsontwikkeling en de markt 
omstandigheden. Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 al deze aspecten van het model bij 
elkaar gebracht worden en het mechanisme dat hierdoor ontstaat nader toegelicht 
worden. Uiteindelijk volgt in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2: Achtergrond EPBD- richtlijn 

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van 
de EPBD-richtlijn verder toegelicht. Dit 
vormt in het model het aspect 'Introductie 
EPBD-richtlijn', zie afbeelding 2.1. In de 
eerste paragraaf zal verder ingegaan 
worden op de CO2 emissie. In paragraaf 
2.2 zal meer duidelijkheid verschaft worden 
over de stand van zaken betreffende de 
EPBD-implementatie, in het bijzonder de 
energielabeling. In de daarop volgende 
paragraaf zal het onderwerp emissiehandel 
verder uitgediept worden en tenslotte zal in 
paragraaf 2.4 een samenvatting met de 
kernpunten gegeven worden. 

2.1 CO2 emissie 

2.1 .1 Definitie 
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Afbeelding 2.1: Model 

Koolstofdioxide, afkorting CO2, is een broeikasgas dat vrij komt bij verbranding van 
fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen of (in mindere mate) aardgas. CO2 kan ook 
vrijkomen door ontbossing. In volwassen bossen kunnen grote hoeveelheden 
koolstof zijn opgeslagen. Na de boskap of brand kunnen deze hoeveelheden in één 
keer weer vrijkomen in de atmosfeer. Bovendien zijn er door het kappen van bossen 
minder bomen die koolstofdioxide en water om kunnen zetten in glucose en zuurstof. 
Door ontbossing kan dus ook minder koolstofdioxide worden afgebroken.2 

Er is altijd al sprake geweest van een natuurlijk broeikaseffect door o.a de 
broeikasgassen waterdamp en kooldioxide. Zonder deze natuurlijke broeikasgassen 
zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn in plaats van het huidige +12 
graden Celsius. De atmosfeer bestaat voor ongeveer 0,03% uit CO2 en kan daardoor 
de zonnewarmte vasthouden. Echter, de laatste jaren stijgt dit percentage doordat de 
mens grote hoeveelheden broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan, ozon of 
lachgas, in de dampkring brengt waardoor het te warm wordt in de broeikas. De 
toename van CO2 is voor bijna 80% afkomstig uit de verbranding van aardolie, 
aardgas, steenkool en bruinkool, de andere 20% ~ordt veroorzaakt door de 
ontbossing, zoals hierboven beschreven, en andere vegetatievernietiging3

• Dit heeft 
als gevolg dat het natuurlijke evenwicht verstoord wordt, dit leidt onder andere tot 
klimaatverandering. 

2 Bron: http://www.milieuloket.nl, 27-10-2005, Koolstofdioxide 
3 Bron: http://www.milieucentraal.nl/onderwerp/set?onderwerp=Klimaatverandering. 10-11-2005, Milieu 
Centraal 
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Afbeelding 2.2: Totale C02emissie door stationaire en mobiele 
bronnen in Nederland. Bron: www.CBS.nl. 10-11-2005 

beleid dat Nederland voert. 

2.1.2 Herkomst COz. emissie 

In afbeelding 2.2 is de totale 
CO2 emissie te zien door 
stationaire en mobiele 
bronnen. Duidelijk is te zien 
dat de CO2 emissie nog 
altijd toeneemt met de jaren. 
Nederland heeft als doel om 
de CO2 uitstoot in 2012 met 
6% te reduceren ten 
opzichte van het jaar 1990. 
Om dit te bereiken zal 
Nederland de nodige 
maatregelen moeten treffen. 
In paragraaf 2.1.2. wordt 
verder ingegaan op het 

In Nederland komt 35% van alle CO2 emissies voor rekening van de gebouwde 
omgeving, in absolute aantallen komt dit neer op ca 60 miljoen ton CO2, zie 
afbeelding 2.3, 2.4 en 2.5. Ter vergelijking: een huishouden heeft een gemiddelde 
CO2 uitstoot van 5 ton per jaar4. Iets meer dan de helft van de CO2 emissies voor 
rekening van de gebouwde omgeving is afkomstig van woningen. Opvallend is dat 
59% van de CO2 emissie bij utiliteitsgebouwen wordt veroorzaakt door 
elektriciteitsgebruik. 

Industrie 
Gebouwen 

Afbeelding 2.3: 

47% 

Utiliteitsbouw 

Afbeelding 2.4 

34% 
53% 

7% 

Ruimteverwarming 
Warm water 

Afbeelding 2.5 

.·593/o 

Herkomst C02 emissies in NL C02 emissie naar type gebouwen C02 emissie naar gebruik 

Bron: Ecofys, 2005, Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming, de mogelijkheden van isolatie en de 
kansen voor Nederland. 

4 Bron: Ecofys, 2005, Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming, de mogelijkheden van 
isolatie en de kansen voor Nederland. 
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2.1.3 Beleid naar aanleiding van C02 emissie 
De milieuproblematiek speelt al verscheidene jaren. De belangstelling voor 
duurzame energie is ontstaan door de energiecrisis in 1973. Sindsdien is er steeds 
meer belangstelling voor energie en milieuvraagstukken. Daarnaast is er het besef 
dat de fossiele brandstoffen op enig moment uitgeput zijn. Tenslotte spelen de 
gevolgen van het broeikaseffect ook een belangrijke rol. 

De maatregelen die de Nederlandse overheid reeds op het gebied van 
energiebesparing heeft getroffen voor de utiliteit zijn o.a: 
• 

• 

• 

• 

• 

EnergiePrestatieNorm (EPN), 1995, duurzaam bouwen beleid. Heeft gezorgd 
voor een C02 reductie van 0,2 miljoen ton eind 2002. 
MilieuActiePlan (MAP), vanaf 1995, subsidies voor energiebesparende 
maatregelen. Voornamelijk maatregelen op het gebied van isolatie, verwarming, 
verlichting etc. Het effect wordt geschat op 0,3 miljoen ton C02 reductie in 2002. 
EnergielnvesteringsAftrek (EIA), een fiscale regeling waarmee bedrijven premie 
kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de 
energiebesparende maatregelen als zij investeren in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 
Wet milieubeheer: bij aanvraag van de milieuvergunning wordt beoordeeld of 
extra voorschriften moeten worden opgenomen aangaande het energiegebruik. 
Meer JarenAfspraken (MJA's) 
Regulerende energiebelasting (REB), deze heeft minder effect dan bij woningen, 
aangezien de REB-heffing lager wordt bij grotere afname van elektriciteit of 
aardgas. 

Om te voldoen aan de Kyoto doelstelling, om in 2012 een kooldioxide reductie van 
6% ten opzichte van het jaar 1990 te realiseren, heeft Nederland in 2005 op 
verschillende terreinen extra maatregelen genomen. Om de uitstoot veroorzaakt door 
het verkeer te reduceren wordt bijvoorbeeld gedacht aan snelheidsbeperkingen en 
kilometerheffing. Voor de grote energie intensieve industrie is reeds de C02 

emissiehandel van start gegaan, waarbij bedrijven een emissieplafond hebben 
gekregen. In paragraaf 2.3 zal hier verder op ingegaan worden. 
Voor de gebouwde omgeving heeft Nederland naast de bestaande maatregelen in 
Europees verband de EPBD richtlijn aangenomen, met het doel om de 
energieprestatie van gebouwen te verbeteren. In de volgende paragraaf wordt hier 
dieper op ingegaan. 

2.2 EPBD-richtlijn 

2.2.1 Inleiding 
Op 4 januari 2003 is de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive, 
afkorting EPBD, (2002/91/EG) aangenomen. Deze richtlijn, ook wel de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen, moet leiden tot een verbetering van de 
energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap. 

De hoofddoelstelling van de EPBD richtlijn is om de C02 emissie te reduceren en zo 
dus een bijdrage te leveren aan het Kyoto verdrag: een C02 reductie van 6% t.o.v. 
het jaar 1990. Daarnaast heeft de EPBD nog een economische betekenis. Door 
meer duurzame energie toe te passen wil Europa een (meer) onafhankelijke positie 
in de import van energie verkrijgen. Door een geringere noodzakelijke import is 
Europa minder afhankelijk van de energieprijzen en verkrijgt zodoende een sterkere 
positie, met een stabielere economie tot doel. 
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Volgens de richtlijn moeten de lidstaten5
: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Een algemeen kader opstellen voor een methodiek voor de berekening van de 
geïntegreerde energieprestatie van gebouwen; 
Minimumeisen stellen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van 
bestaande grote gebouwen (met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 
m2

) die een ingrijpende renovatie ondergaan; 
De energiecertificering van gebouwen regelen; bij bouw, verkoop en verhuur 
moet de eigenaar een energieprestatiecertificaat overleggen van maximaal tien 
jaar oud; 
De haalbaarheid laten onderzoeken van alternatieve systemen (duurzame 
energie) bij nieuwbouw met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2

; 

Cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen periodiek laten inspecteren; 
Verwarmingsinstallaties met een ketel > 20 kW en ouder dan vijftien jaar geheel 
laten keuren. 
Gebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2 waarin publieke 
diensten worden geleverd voorzien van een zichtbaar energieprestatiecertificaat. 

Echter, de richtlijn stelt vast dat bij de maatregelen van de verbetering van 
energieprestaties van gebouwen, rekening gehouden dient te worden met de 
klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, met het 
binnenklimaat en de kosteneffectiviteit. De maatregelen mogen geen beletsel vormen 
voor andere eisen die aan gebouwen worden gesteld, zoals veiligheid, 
toegankelijkheid, gezondheid en gebruikersbestemming. Deze eisen zijn opgenomen 
in de bouwverordening. 

De EPBD richtlijn bestaat uit drie belangrijke onderdelen, waarvoor normen en een 
rekenmethode worden opgesteld, zie afbeelding 2.6. 

Energie prestatie Eis Energie prestatie Certificaat 

Norm over vorm van de eis Norm over certificaat 

Normen mbt rekenmethode 

Afbeelding 2.6: Schematische weergave van EPBD-richtlijn 
Bron: M.E.Spiekman, presentatie EPBD symposium 

Inspecties 

Inspectienormen 

Ten eerste zijn er voor nieuwbouw de minimum energieprestatie-eisen. In paragraaf 
2.2.3 zal hier kort op ingegaan worden. Ten tweede betreft de EPBD richtlijn het 
invoeren van een energieprestatiecertificaat. Dit onderwerp zal in de paragrafen 
2.2.3 worden behandeld. In deze paragraaf wordt ook kort ingegaan op de 
inspecties, het derde onderdeel van de richtlijn. 

5 Bron: Richtlijn 2002/91/EG van het Europees parlement en de raad betreffende de energieprestaties 
van gebouwen, 16 december 2002, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 
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2.2.2 Implementatie EPBD in Nederland 
Nederland had net als de andere EU-landen tot 4 januari 2006 de tijd om de EPBD 
richtlijn te implementeren in de nationale wet en regelgeving. Najaar 2005 lag er een 
implementatievoorstel bij het ministerie van VROM (welke VROM heeft uitbesteed 
aan het agentschap Senternovem) klaar. Echter vanwege de eisen die Nederland 
stelt aan de EPBD-implementatie, de belangrijkste daarvan is het streven om de 
kosten en de administratieve lasten die de richtlijn met zich meebrengt te 
minimaliseren, wordt dit voorstel aangepast. Dit heeft als gevolg dat de EPBD richtlijn 
niet op korte termijn in de Nederlandse wet en regelgeving wordt geïmplementeerd. 

Formeel konden lidstaten voor de invoering van het energieprestatiecertificaat en 
voor de verplichting tot keuring van ketels en koelinstallaties drie jaar uitstel 
aanvragen, als ze aantoonden dat ze over te weinig gekwalificeerde en/of erkende 
deskundigen beschikten. Uiterlijk op 4 januari 2009 moeten deze beide 
verplichtingen opgenomen zijn in de nationale of regionale regelgevingen van de 
verschillende lidstaten.6 

Nederland heeft echter voldoende kennis in huis en vraagt de 
uitstelmogelijkheid aan vanwege de te hoge kosten/lasten. Nederland beroept zich 
hier echter niet op de Europese regelgeving maar op de eigen regelgeving, waarbij is 
opgenomen dat de kosten die gemaakt zijn ergens anders weer verhaald moeten 
worden. 

Andere knelpunten bij het implementeren van de richtlijn zijn: 
• Interpretatie richtlijn vanwege subsidiariteit 
• Opzet van het label als onderdeel van het energieprestatiecertificaat 
• Tijdige voltooiing van de beoordelingsrichtlijnen, met name het punt van 

keuringen. 
• Administratieve lasten 
• Communicatie 

2.2.3 Energieprestatie minimumeisen 
Nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen moeten voldoen aan de bouwregelgeving. 
Daarin zijn minimum kwaliteitseisen opgenomen voor energiezuinigheid in de 
energieprestatienorm (EPN). Deze wordt uitgedrukt in de vorm van een 
energieprestatiecoefficiënt (EPC). De EPC is het theoretisch berekend 
energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening, 
waarbij rekening wordt gehouden met het energieverbruik voor verwarming (isolatie 
en ventilatie), koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en 
verlichting bij een standaard gebruikersgedrag. Deze EPC-waarde is een 
dimensieloos getal en is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw. Hoe 
lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp.7 

De EPC voor nieuwbouwwoningen wordt per januari 2006 van 1,0 
aangescherpt naar 0,8. De EPC wordt berekend door middel van NEN normen. Voor 
utiliteit wordt momenteel onderzocht of een verdere aanscherping mogelijk is.8 Tot 
januari 2000 gold nog een norm van 1,9, in 2000 werd de EPC al naar 1,6 
aangescherpt. De EPC voor utiliteitsgebouwen is in 2003 voor het laatst 
aangescherpt naar 1,5. 

6 Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Energieprestatieregelgeving, september 2005, 
Brussel 
7 Bron: http://www.dubo-centrum.nl/infodesk/begrippenlijst.php?reclD=172, SenterNovem, 03-01-2006 
8 Bron: 
http://www.sentemovem.nl/epn/introductie/nieuws/Aanscherping EPC woningbouw van 1.0 naar 0.8. 
9.§Q, 

17-11 -2005 
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Uit het onderzoek van SenterNovem, EPC kantoren naar BVO (2003), bleek 
dat de eis uit 2000 (EPC<1,6) die het bouwbesluit stelde, relatief eenvoudig was te 
realiseren. In de meeste gevallen uit dat onderzoek werd ruimschoots voldaan aan 
deze energieprestatie-eis. 

De EPC berekening is ontwikkeld voor nieuwbouw. Voor de bestaande bouw geld de 
Energie Index (El) berekening. De Energie Index (El) is een begrip uit de berekening 
van het Energie Prestatie Advies (EPA). Een EPA wordt gegeven door een EPA
adviseur. Deze berekent de energiekwaliteit van een bestaand gebouw aan de hand 
van een Energie Index. Dit indexgetal maakt een vergelijking mogelijk van de 
energiekwaliteit tussen gebouwen van hetzelfde type. 

energielabel Energ ie Index (E. I. ) 

< 0 ,60 

0 ,60 • 0 ,75 

0 ,75 • 0 ,90 

0 ,90-1,05 

1 ,05-1 ,20 

1 ,20-1 ,35 

> 1 ,35 

Afbeelding 2.7: Illustratie energie index gradering 
Bron : EPA-U rapportage kantoor (2005), Emma BV. 

De EPC en El 
formules wijken van elkaar 
af: beiden zeggen iets over 
de energieprestatie van een 
gebouw, onafhankelijk van 
het bewonersgedrag en de 
grootte van het gebouw. Ze 
zijn echter niet uitwisselbaar 
en ook niet naar elkaar om 
te zetten.9 De formules 
worden naast elkaar 
gebruikt. 

In afbeelding 2. 7 is 
de gradering van energie
index naar een energielabel 
te zien. De waarden in de 
afbeelding zijn louter ter 
illustratie. 

Volgens de richtlijn 2002/91/EG betreft de energieprestatie van een gebouw de 
hoeveelheid energie die daadwerkelijk wordt verbruikt of die nodig wordt geacht voor 
de verschillende behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik 
van een gebouw, waaronder verwarming, warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting. De energieprestatie van een gebouw wordt op transparante wijze 
uitgedrukt door middel van het energielabel, in paragraaf 2.2.5 wordt hier verder op 
ingegaan, en kan een indicator voor de CO2 - uitstoot omvatten 

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren die zijn 
berekend met inachtneming van de volgende factoren: 
• Isolatie 
• Technische en installatiekenmerken 
• Ontwerp en ligging in samenhang met de klimatologische aspecten 
• Blootstelling aan de zon 
• Invloed van aangrenzende structuren 
• Eigen energieopwekking 
• Binnenklimaat 
• Andere factoren die van invloed zijn op de vraag naar energie 

9 Bron: http://www.dubo-centrum.nl/infodesk/begrippenlijst.php?recl0=172, SenterNovem, 03-01-2006 
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De Europese lidstaten stellen minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen 
vast. Deze eisen dienen regelmatig en ten minste om de vijf jaar te worden getoetst, 
zodat aanpassingen gemaakt kunnen worden aan deze minimum eisen conform de 
technische vooruitgang in de bouwsector. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt 
tussen nieuwe en bestaande gebouwen alsmede verschillende categorieën 
gebouwen. Rekening houdend met de algemene binnenklimaatsituatie, met de 
plaatselijke omstandigheden, met de gebruiksbestemming en met de ouderdom van 
het gebouw. 

Voor de volgende categorieën gebouwen kunnen de lidstaten besluiten om geen 
eisen vast te stellen: 
• Gebouwen en monumenten die officieel beschermd zijn als onderdeel van een 

daartoe aangewezen omgeving, dan wel vanwege hun bijzondere 
architectonische of historische waarde, indien de toepassing van de eisen hun 
karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen. 

• Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten. 
• Tijdelijke gebouwen die in principe niet langer dan twee jaar gebruikt worden: 

bijvoorbeeld industriepanden en werkplaatsen. 
• Woongebouwen die in principe minder dan vier maanden per jaar gebruikt 

worden. 
• Alleenstaande gebouwen met een totaal bruikbare vloeroppervlakte van minder 

dan 50m2
• 

Bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan (met een totaal 
bruikbare oppervlakte van meer dan 1 000m2

) dienen voor deze renovatie een 
bouwvergunning aan te vragen. Op deze manier moet de energieprestatie van het 
gebouw tot het niveau van de minimumeisen worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch haalbaar is. De eisen kunnen worden 
vastgesteld hetzij voor het gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij voor de 
gerenoveerde systemen of bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken van een 
renovatie die binnen een bepaald tijdsbestek moet worden uitgevoerd. 

2.2.4 Enerqieprestatiecertificaat 
Alle vastgoedeigenaren, dus ook particulieren, moeten vanaf (uiterlijk) januari 2009 
bij oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van het vastgoed over een 
energieprestatiecertificaat beschikken. Dit certificaat geeft inzicht in de 
energieprestatie van een gebouw en is tien jaar geldig. 

Het doel van een energieprestatiecertificaat is: 
• Het aanmoedigen om betere gebouwen te ontwikkelen, ontwerpen en bouwen 

om zo een betere gradatie te verkrijgen. 
• Gebruikers te helpen bij het uitzoeken en vragen van betere gebouwen wanneer 

zij op zoek zijn naar ruimte. 
• Eigenaren en verhuurders te stimuleren om gebouwen met een goede energie 

prestatie aan te bieden. 
• Het uitlokken en assisteren in het ondernemen van investerings en management 

maatregelen om de energieprestatie van bezette gebouwen te verbeteren. 

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op aan het gebouw, maar informeert 
de eigenaars en de gebruiker van het gebouw over de energetische kwaliteit van het 
gebouw. Voor de waardering van de energetische kwaliteit dient het 
energieprestatiecertificaat te beschikken over referentiewaarden om vergelijking met 
benchmarks en normen mogelijk te maken. Dit zal in de vorm zijn van een 
energielabel, vergelijkbaar met het label van bijvoorbeeld witgoed en auto's. Dit is 
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nuttig voor toekomstige huurders en gebouweigenaren in de onderhandelingen over 
de huur- of koopprijs van een gebouw. Naast een energielabel bevat het 
energieprestatiecertificaat aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van 
de energieprestatie. 

In de toekomst worden wellicht wel eisen aan een gebouw gesteld, waarbij 
bijvoorbeeld de energieklasse niet lager mag zijn dan een bepaalde gradatie. Indien 
niet voldaan wordt aan deze gradatie moet bij verkoop/verhuur de energieprestatie 
verplicht verbeterd worden. 

Op het gebied van zorg voor het milieu en energiegebruik dienen 
overheidsgebouwen en gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht een 
voorbeeldfunctie te vervullen. Als gevolg dient voor deze gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden en moeten de energiecertificaten op een 
opvallende plaats in het gebouw aangebracht worden, zodat deze duidelijk voor het 
publiek zichtbaar zijn. 
Volgens de EU is het voorstel voor certificering voornamelijk toegespitst op 
verhuring. Op deze manier kan gewaarborgd worden dat de eigenaar (verhuurder), 
die zelf de energie niet verbruikt en doorgaans niet betaalt, maatregelen treft voor 
een energiezuinig pand. 
Verder dienen gebruikers in staat te worden gesteld hun eigen gebruik van 
verwarming en warm tapwater te regelen, daar dergelijke maatregelen 
kosteneffectief zijn. 

Het energieprestatiecertificaat zal nauw aansluiten op het huidige Energie Prestatie 
Advies (EPA), waarbij de energieprestatie van het vastgoed geïnventariseerd wordt 
in de bestaande situatie en advies gegeven wordt voor een verbetering daarvan. 
Indien de vastgoedeigenaar over een EPA beschikt, is deze tien jaar geldig na de 
datum van afgifte en is een certificaat niet nodig. 

De energiecertificaten worden verstrekt door gecertificeerde EPA-adviseurs. 
De EPA adviseurs hebben hiervoor een opleiding gevolgd bij een instituut, zoals 
bijvoorbeeld bij Ecofys of Geoplan, en hebben zich daarna gecertificeerd via een 
Certificerende Instelling volgens BRL 9502. 

Echter dit is momenteel slechts beschikbaar voor woningen: de zogenoemde 
EPA-W. Voor de utiliteitsbouw zijn er nog geen gecertificeerde EPA-U adviseurs. De 
EPA-U is ingewikkelder en vraagt een andere opleiding dan de EPA-W. 

Op zich zou het energieprestatiecertificaat eerder, op zijn vroegst in 2007, ingevoerd 
kunnen worden dan de EPBD-implementatie. Het staat in principe los van elkaar. 
Maar aangezien er op dit moment nog geen gecertificeerde EPA-U adviseurs zijn 
wordt dit hoogstwaarschijnlijk onuitvoerbaar Met name in de introductieperiode zal er 
veel vraag zijn naar EPA adviseurs. Om de introductie van het 
energieprestatiecertificaat soepel te laten verlopen, zal eerst alles goed op orde 
moeten zijn. 

Het energieprestatiecertificaat voor woningen zal ca €115,- tot €160,- gaan kosten 10
, 

de kosten van een certificaat voor andere gebouwen dan woningbouw zijn echter 
nog niet bekend. De kosten zijn logischerwijs afhankelijk van de omvang van het 
object. Geschat wordt dat de kosten voor kantoorobjecten kunnen oplopen tot een 
paar duizend euro. De prijzen tussen de instituten die deze energiecertificaten 
verstrekken kunnen echter ook nog verschillen. De prijs van het certificaat berust dus 
op marktwerking. De kosten voor vervolgopnames zullen daarentegen lager uitvallen 

10 Bron: http://www.sentemovem.nl/epadesk/woningbouw/certificaaUindex.asp, 26-09-2005, EPA 
proffesionals, SenterNovem 
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doordat de basisgegevens al bekend zijn. Het energieprestatiecertificaat zal een 
gebouwopname bevatten met een bijbehorend standaard advies. 

In de EPBD richtlijn is ook opgenomen dat er periodieke inspecties van cv-ketels, 
verwarmingsinstallaties en airconditioningsystemen in gebouwen plaats moeten 
vinden. Deze inspecties worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven, die 
bekend zijn met NEN normen en zullen om de ca 5 jaar plaats vinden. Kosten zijn 
voor rekening van de gebouweigenaar. 

2.2.5 Energielabel 
Een belangrijk onderdeel van het energieprestatiecertificaat is het energielabel. In 
deze paragraaf wordt verder ingegaan op de vorm en inhoud van het energielabel. 
Bordass beschrijft in 'The usable buildings trust'11 het energielabel met een klasse
indeling op basis van Benchmarking. Hier zal allereerst beknopt verder op ingegaan 
worden. Echter volgens SenterNovem, die de implementatie voor VROM uitvoert, zal 
in Nederland de klassenindeling van het energielabel op de energie-index worden 
gebaseerd. 

De Asset en Operational Rating 

Volgens Bordass kan de energieprestatie van een gebouw op 2 manieren worden 
gemeten / berekend: 
• 

• 

Asset Rating (AR): de AR betreft de berekening van de energieprestatie van het 
gebouw op wat er werkelijk gebouwd is. Dit betreft een narekening van de 
Design Rating (DR) Tussen het ontwerp en wat er werkelijk gebouwd is kunnen 
namelijk nog zekere verschillen zitten. De DR is de berekening van de 
energieprestatie van het gebouw van de ontwerper tijdens de ontwerpfase: voor 
nieuwbouw geldt dat een geschikte DR inhoudt dat het ontwerp overeenkomt 
met de Bouwregelgeving. Voor bestaande gebouwen is de AR moeilijker vast te 
stellen, aangezien er niet altijd goede kwalitatieve ontwerp informatie van het 
gebouw aanwezig is. 

Operational Rating (OR): meet de jaarlijkse werkelijk gebruikte brandstof 
consumptie. Inclusief alle brandstof en energie gebruikt voor alle doeleinden en 
neemt zo voor rekening alle verschillen tussen berekende en gerealiseerde 
kenmerken. Het is in het bijzonder van belang bij gebouw management. Het kan 
nuttige feedback aan eigenaren, gebruikers en ontwerpers bieden. 

Operating Ratings zijn echter niet mogelijk voor nieuwbouw, immers het 
jaarlijkse energiegebruik is hiervan niet bekend. Bij gebouwen van 3 jaar en 
ouder is een Operating Rating pas mogelijk. 

Nieuwbouw Bestaande bouw 

Tijdens het ontwerp Na constructie 3 jaar na bezetting Te koop / huur Voor publiek 
van gebouw zichtbaar 

Berekening EPBD Certificaat EPBD Certificaat 
Optioneel: 

Desiqn Ratinq Asset Ratinq Asset Ratinq Asset Rating 
Meting Naberekening van 11::t-'t:SD Certificaat 

ontwerp en 
constructie Operational Rating 

Afbeelding 2.8: Soorten metingen voor nieuwbouw en bestaande bouw 
Bron: Cohen, R, Bordass, B, Field, J. Grading Non-Domestic Buildings for their Energy Performance 

11 Bron: Bordass, B, The usable buildings trust, how energy performance certification and benchmarking 
might work for buildings in operation, using actual energy consumption (2005) discussion paper 
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In afbeelding 2.8 is te zien in welke fase het gebouw over wat voor Rating kan 
beschikken. Tijdens het ontwerp beschikt het 'gebouw op papier' over een Design 
Rating. Dit zijn aannamen van de architect. Zowel in de fase na de constructie als 
daarna (bestaande bouw) beschikt het gebouw over een Asset rating, de berekening 
van het gebouw. Slechts als het gebouw 3 jaar of ouder is kan het beschikken over 
een Operational rating, de gradering van het energieverbruik. 

Kantoorgebouwen zijn grote energieverbruikers. Nieuwbouw kantoorobjecten zijn 
niet altijd beter op het gebied van energiebesparing, het komt vaak voor dat het 
energiegebruik veel hoger ligt dan de ontwerpers voor ogen hadden. De Operational 
Rating is soms wel twee tot drie keer zo hoog als verwacht werd tijdens het ontwerp, 
de Design/Asset Rating. Hierdoor ontstaat een enorme kloof tussen deze twee 
Ratings. Enkele mogelijke oorzaken: 
• Fouten aan de beginfase (initiatief). Het betreft hier verkeerde of onvolledige 

aannamen, bijvoorbeeld: sommige ruimten kunnen hierbij niet zijn meegenomen. 
• Fouten tijdens de ontwerpfase. Tijdens het ontwerpproces zijn specificaties 

afgeweken door bijvoorbeeld veranderde eisen van de klant. 
• Fouten tijdens de constructie en de opdrachtfase. Het gebouw wordt niet zo 

gebouwd als de bedoeling was. De ontwerper bouwt niet mee en is niet altijd op 
de bouwplaats, zodoende kan de aannemer wanneer er problemen opduiken 
deze op een andere manier oplossen dan de ontwerper zou hebben gedaan. 

• Eenmaal gebouwd, eindfase. Het gebouw kan een andere bezetting krijgen. Ook 
kan het zo zijn dat het onderhoud en energiemanagement niet tot het 
standaardniveau behoren. 

Wanneer een gebouw wordt opgeleverd, verkocht of verhuurd beschikt het slechts 
over een Asset Rating, terwijl voor overheids en publieke gebouwen, waar het 
energielabel zichtbaar voor het publiek moet zijn, een Operational Rating nodig is. 
Wanneer zowel de Asset als de 
Operational Ratings beschikbaar zijn of nodig, stelt CEN (Comité Europeén de 
Normalisation, ofwel de Europese Commissie voor standaardisatie) een twee 
kolommen energieprestatiecertificaat voor. In de andere gevallen zal alleen de 
relevante kolom te zien zijn, zie afbeelding 2.9. 

In afbeelding 2.9 is een twee kolommen energielabel te zien voor gebouwen, dit 
voorbeeld is afkomstig van http://www.eplabel.org , 06-10-2005, eplabel. Zowel de 
Asset (linkerkolom) als de Operational Rating (rechterkolom) worden hierop 
aangegeven. In het voorgaande is al gezegd dat deze twee kunnen verschillen. Door 
middel van dit label wordt dit verschil meteen zichtbaar. 

Daarnaast wordt nog onderaan het label specifieker ingegaan op de prestatie 
van de verwarmingsinstallatie, airconditioning, ventilatoren, verlichting en de 
management prestatie. 
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Afbeelding 2.9: Energielabel gebouwen 
Bron: http://www.eplabel.org , 06-10-2005, EPLabel 

De meeste aandacht gaat naar de berekening van de Asset Ratings.Enkele landen, 
waaronder Nederland, starten hun implementatie enkel met Asset Ratings en nemen 
de Operational Ratings niet mee. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ca 40% van 
de Europese C02 emissies en het is daarom noodzakelijk om de energie prestatie 
niet alleen in theorie, maar juist in de praktijk te verbeteren. De meest snelle 
verbeteringen zitten echter niet in de constructie van een gebouw, maar juist hoe het 
is uitgerust, verbeterd, gebruikt, beheerd en gemanaged. Daarom zou juist de 
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aandacht naar de Operational Rating moeten gaan en het gedrag van de gebruiker 
proberen te veranderen. 

Nederland heeft met de invoering van het energieprestatiecertificaaUlabel niet 
gedragsverandering voor ogen. Waardoor zoals hiervoor gezegd door Nederland 
alleen naar de Asset-Rating gekeken wordt. Deze berekende waarden worden echter 
niet vergeleken met referentie gebouwen, de zogenaamde benchmarks, maar zullen 
vergeleken worden met een schaalverdeling, welke om een periodieke periode 
bijgesteld worden i.v.m nieuwe technische vooruitgang. Het is vergelijkbaar met de 
energie-indexering, waarbij een gradering aan de waarden gegeven wordt. Hoe lager 
de waarde, hoe zuiniger het gebouw, waarop de gradatie gebaseerd wordt. 

In Groot-Brittannië is gekeken om de klassenindeling, ofwel de gradatie van 
de objecten met behulp van benchmarks op te maken. In publicaties van Bordass 
wordt de benchmark manier van classificering van de objecten nader belicht. 

Benchmarking en gradering 

In Groot Brittannië wordt volgens Bordass al vrij lang gebruik gemaakt van 
benchmarking in vergelijking met de rest van Europa. Door middel van benchmarking 
kan een gradatie van de energieprestatie van het gebouw worden opgemaakt. Voor 
de Asset Ratings is dit niet zo moeilijk aangezien het om berekende waarden gaat 
van het object. Echter de benchmarking voor de Operational Rating is veel lastiger, 
aangezien het om het gebruik van energie gaat en dat per afnemer, type gebouw en 
locatie sterk verschilt. 

Benchmarking zou volgens Bordass in fasen moeten worden ingevoerd, waarbij 
ten eerste vier belangrijke data geïnventariseerd dient te worden, namelijk: jaarlijkse 
consumptie van elektriciteit; jaarlijkse consumptie van warmte brandstof, type 
gebouw en de maat van de omvang (vloeropp). In de volgende fasen wordt de 
benchmarking steeds gedetailleerder en dus specifieker, waarbij op een gegeven 
moment het gebouw identiek is aan een referentiegebouw, bijvoorbeeld door middel 
van parameters of zeer diverse type gebouwen (iconisch). 
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De gradering van Benchmarks is mogelijk door middel van statistiek. Het gemiddelde 
of de mediaan worden hierbij dan 'Typical Practice' genoemd en het laagste kwartiel 
geeft de 'Good Practice' weer. De werkelijke energieprestatie, de Actual Practice, 
van een gebouw kan dan vergeleken worden met het gemiddelde, de Typical 
Practice, en met een goede energieprestatie, de Good Practice (zie afbeelding 2.10). 
In afbeelding 2.11 is te zien hoe aan die waarden gradaties worden toegekend. Zo is 
te zien dat GP, Good Practice, overeenkomt met een A-gradatie en TYP, Typical 
Practice, met een E-gradatie. 

i ... 

T .. 

1 
! 1 1 

18~ kgCp,!m~ 

1 1 
1 ! 1 

13~ kgÇO/ rf 
1 

1 +----+------+--+--+------+--+--+-_+---------+-________. 

0 25 so 78 100 128 150 178 200 228 280 278 300 

Afbeelding 2.10: Eenvoudige Benchmarking (niveau 1) 
Bron: http://www.eplabel.org , 12-10-2005, EPLabel 
EPLabel briefing not 
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Afbeelding 2.11 : Gradaties van Benchmarking 
Bron: http://www.europrosper.org, 12-10-2005 
lmplementing Energy Certification for the EPBD: A method for 
exististing buildings based on measured energy, 
Article Committee, Brussels 

De overheid biedt gebouweigenaren de mogelijkheid voor financiële ondersteuning 
voor het laten uitvoeren van een energieadvies en voor het uitvoeren van bepaalde 
geadviseerde energiemaatregelen. 

Energie lnvesterings Aftrek 
De Energie lnvesterings Aftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven 
premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de 
energiebesparende maatregelen als zij investeren in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen en duurzame energie. In de praktijk hoeft een bedrijf deel van de 
kosten van het energieonderzoek niet zelf te dragen. 
Men kan 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen of 
processen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een 
vennootschapsbelasting van 31,5% is 14 % 12 

Tijdelijke regeling CO2 -reductie gebouwde omgeving (moet nog goed gekeurd 
worden door de Europese Commissie) 
De (tijdelijke) 'Regeling CO2 -reductie gebouwde omgeving' is bedoeld voor 
investeringen in energiebesparingsmaatregelen (zoals isolatie, HR++-glas en 
voorzieningen voor duurzame energie) in de bestaande bouw (woningbouw en 
utiliteitsbouw), omdat daar nog veel reductie te bewerkstelligen valt. Elk project moet 
een CO2 reductie van minimaal 20 ton per jaar realiseren om in aanmerking te 
komen voor deze subsidie, daarnaast moet het project voor juli 2008 zijn 
gerealiseerd. Voor deze regeling is in totaal 34,5 miljoen euro beschikbaar gesteld en 
de subsidiehoogte hangt af van de COrreductie die met elk project wordt 
gerealiseerd. Tot maart 2006 kan deze regeling aangevraagd worden . 

12 Bron: www.Senternovem.nl, 31 -10-2005 
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Regulerende Energie Belasting (REB): 
Net als voor de huishoudens dienen ook bedrijven REB af te dragen over verbruikte 
energie. Omdat de hoogte van de REB echter lager wordt op het moment dat meer 
elektriciteit of aardgas wordt afgenomen treft de REB vooral de kleinverbruikers, 
waaronder ook een deel van de utiliteitsbouw. 

De energiebelasting zal niet op het energielabel (Asset Rating) gebaseerd 
worden. Echter huurders in gebouwen met een goede energieprestatie (bv. isolatie) 
zullen minder energie verbruiken, waarbij de belasting lager uitvalt dan voor huurders 
met minder energiezuinige gebouwen. 
Voor woningen zal waarschijnlijk de mogelijkheid gaan bestaan om een hypotheek 
op grond van energiebesparende maatregelen af te sluiten. (waarbij bijvoorbeeld de 
woning van een E naar een C klasse opgewaardeerd kan worden). De 
hypotheekverstrekker gaat dan uit van lagere energiekosten en REB en dus lagere 
maandelijkse lasten. 

Wet milieubeheer 
De wet milieubeheer verplicht bedrijven en organisaties met een energiegebruik 
hoger dan 25.000 m3 gas en/of meer dan 50.000 kWh elektriciteit, alle mogelijke 
energiebesparingen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. 

2.2.7 IMPACT project 
Het impact project is een samenwerkingsproject tussen zes landen met als doel om 
de energiecertificering te verbeteren. Dit willen ze bereiken door veel testen uit te 
voeren in de praktijk. De zes landen die deelnemen zijn: België, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland. Aandachtspunten van dit project zijn 
communicatiesystemen en training van EPA adviseurs. 

De ervaringen die met deze testen worden opgedaan kunnen zodoende gebruikt 
worden voor aanbevelingen ter verbetering van de instrumenten, de training van 
adviseurs en de communicatie rond de energiecertificering van gebouwen. De 
richtlijnen die hieruit voortkomen voor de invoering van de EPBD, zijn bedoeld voor 
alle EU landen. 13 

2.3 Emissiehandel 
CO2 emissiehandel is de handel in CO2 emissieruimte of emissierechten, die landen 
of bedrijven het recht geven om kooldioxide uit te stoten. In het nationaal 
allocatieplan staat hoeveel emissierechten de verschillende bedrijven krijgen 
toegewezen, deze rechten worden gratis verstrekt. Vooralsnog is de CO2 
emissiehandel niet van toepassing op de vastgoedmarkt. 

In de 1 ° fase, die van 2005 tot en met 2007 loopt, zijn de grote energie intensieve 
industrieën in het allocatieplan opgenomen. Dit zijn bedrijven die naar verwachting 
het makkelijkst vertrouwd zouden raken met de werking van het 
emissiehandelssysteem. Het betreft deelnemers uit de niet-afgeschermde sectoren 
en de grotere COremittenten uit de afgeschermde sectoren. 
In 2008 zal naar verwachting gestart worden met fase 2 van de emissiehandel. 
Emissiehandel wordt dan verbreed naar middelgrote emittenten uit de afgeschermde 
sectoren: bedrijven waarbij de energiekosten een relatief klein deel uitmaken van de 
totale kosten; of bedrijven waarbij de energiekosten wel een groter deel van de 
kosten uitmaken, echter de sector is hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief en 
is weinig gevoelig voor importconcurrentie. Daarna zullen in fase 3 de (qua COr 
uitstoot) kleine bedrijven en de huishoudens gaan meedoen en ten slotte in fase 4 

13 Bron: http://www.e-impact.org/, 07-10-2005, Impact, SenterNovem 
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het verkeer. Na elke fase vindt een uitgebreide evaluatie plaats, waarna besloten kan 
worden om de volgende fase niet plaats te laten vinden. 

Indien bedrijven meer CO2 uitstoten dan de beschikbare emissierechten toestaan, 
zullen bedrijven boetes worden opgelegd, die veel hoger zullen zijn dan de marktprijs 
van de emissierechten. De boetes zullen de eerste drie jaren €40,- per ton 
kooldioxide boven het plafond bedragen. Later zullen deze prijzen oplopen tot ca 
€100,-. De huidige marktprijzen voor emissierechten bedragen ca. €8,- á €10,-. 
Daarnaast moeten de ontbrekende rechten worden gekocht en overlegd.15 

Het principe van het emissiesysteem komt neer op het feit dat bedrijven die 
meer CO2 uitstoot veroorzaken dan ze is toegestaan, over verschillende opties 
beschikken om die uitstoot weer in overeenstemming te brengen met hun 
emissierechten: ten eerste kunnen ze investeren in CO2 reducerende maatregelen, 
daarnaast kunnen ze emissierechten kopen van bedrijven die hun emissieruimte niet 
volledig verbruiken. Tenslotte kan een bedrijf ook besluiten om zijn uitstoot te 
vergroten en extra emissierechten te kopen. 
De kosten van emissiereductie zullen in Nederland in vergelijking met andere 
Europese landen relatief hoog zijn, aangezien Nederlandse bedrijven al aan hogere 
energiezuinige eisen voldoen. Bij internationale handel zullen vooral in de landen 
waar reducties het goedkoopst zijn reductie plaats vinden. Nederland zal dan 
voornamelijk een importeur van rechten worden. Gedacht wordt dan ook aan een 
50% regel, waarbij slechts 50% van de binnenlandse COrreductie in het buitenland 
mag worden gekocht.16 

Een aantal bedrijven valt tot 1 januari 2008 buiten het systeem van de 
emissiehandel, de zogenaamde 'Opt-out' bedrijven. Het gaat hier om bedrijven met 
een relatief geringe CO2 uitstoot van minder dan 25 Kton per jaar en inrichtingen die 
getroffen zouden worden door concurrentieverschillen door de interpretatie van het 
begrip 'verbrandingsinstallaties' in de verschillende EU lidstaten. De kosten voor 
monitoring, registratie en verslaglegging van emissies zouden relatief te hoog 
uitvallen voor deze bedrijven. VROM verwacht dat die kosten in de tweede 
handelsperiode lager zullen zijn, omdat dan al ervaring is opgedaan met deze 
systemen.15 

14 Bron: Kolk, J. van der en Harrnsen, H. Handelen voor een beter milieu, haalbaarheid van CO2, 
emissiehandel in Nederland. 2002. KPMG Milieu 
15 Bron: http://europa.eu.int/comm/enterprise/1ibrary/enterprise-europe/issue17/articles/nl/topic2_n1.htm 
16 Bron: Kolk, J. van der en Harrnsen, H. Handelen voor een beter milieu, haalbaarheid van CO2, 
emissiehandel in Nederland. 2002. KPMG Milieu 
17 Bron: SenterNovem: www.senternovem.nl 
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2.4 Samenvatting 

Naar aanleiding van het Kyoto verdrag om de toenemende CO2 uitstoot een halt toe 
te roepen en te verminderen t.o.v. het jaar 1990, is de EPBD-richtlijn in Europees 
verband aangenomen. Waarschijnlijk wordt de EPBD richtlijn pas in 2008/ januari 
2009 in de Nederlandse wet en regelgeving geïmplementeerd, vanwege de hoge 
administratieve lasten en kosten. De energiecertificering, een onderdeel van de 
EPBD-richtlijn, zou al in januari 2007 ingevoerd kunnen worden. Echter door de 
nieuwheid van het energieprestatieadvies voor utiliteitsbouw, de EPA-U, deze wordt 
tegelijkertijd met het energieprestatiecertificaat van kracht, zal het certificaat voor 
utiliteitsgebouwen waarschijnlijk later ingevoerd worden. Het energieprestatie advies 
voor woningen, de EPA-W, is al langer van kracht. De verwachting is dat het 
certificaat voor woningen als eerste ingevoerd wordt. De volgende fase zou dan 
utiliteitsbouw kunnen zijn. 

De EPBD-richtlijn omvat onder andere minimumeisen ten aanzien van nieuwbouw, 
die om de ca 5 jaar worden bijgesteld. Ook gebouwen die een grondige renovatie 
ondergaan, waarbij een bouwvergunning nodig is, moeten voldoen aan 
minimumeisen, uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Voor utiliteit geldt 
nu nog een eis van 1,5. Wellicht dat deze eis later nog aangescherpt zal worden. 

De EPBD-richtlijn stelt ook een verplicht energieprestatiecertificaat bij 
oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van vastgoed vast. Het 
energieprestatiecertificaat legt in eerste instantie geen eisen op aan het gebouw, 
maar informeert de eigenaars en de gebruiker van het gebouw over de energetische 
kwaliteit van het gebouw. Dit zal in de vorm van een label zijn. In de toekomst zal het 
energieprestatiecertificaat wellicht wel een verplichtend karakter krijgen. De 
consequenties voor de bestaande bouw zullen dan veel ingrijpender zijn. Daarnaast 
bevat het certificaat aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de 
energieprestatie. Publieke gebouwen moeten zichtbaar over een certificaat 
beschikken. 

Het energielabel zal in Nederland alleen de berekening van de 
energieprestatie van het gebouw op wat er werkelijk gebouwd is bevatten, ofwel de 
Asset Rating (AR). Aangezien de overheid met de richtlijn geen invloed wil 
uitoefenen op het gedrag (energiegebruik) zal de Operational Rating (OR), een 
meting van het werkelijke energieverbruik, niet ingevoerd worden. Echter, de 
doelstelling van de EPBD-richtlijn, energiecertificering, beoogt een betere 
energieprestatie van gebouwen. Bij de bestaande bouw zal dit voornamelijk toch 
neerkomen op het handelen van eigenaren en gebruikers om dit te realiseren. De 
overheid wil dus terdege het gedrag beïnvloeden. Opmerkelijk is dan ook dat 
gradering van het gebruik achterwege wordt gelaten, terwijl hier op korte termijn snel 
resultaat verkregen kan worden. De klasse indeling van bestaande kantoorobjecten 
zal op basis van de berekende energie-index in een schaalverdeling uitgevoerd 
worden. 

De overheid wil ook via emissiehandel, ingevoerd in januari 2005 voor de grote 
energie intensieve industrieën, de CO2 uitstoot beperken/reduceren. Vooralsnog is 
niet bekend of deze maatregel ook voor de vastgoedsector van kracht zal worden. 
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Hoofdstuk 3: Invloed EPBD richtlijn op een bestaand kantoorobject 

In hoofdstuk 2 is de achtergrond van 
de EPBD-richtlijn nader toegelicht. In 
dit hoofdstuk zal het tweede aspect 
van het model, te zien in afbeelding 
3.1, worden behandeld: 'de aspecten 
van het bestaande kantoorobject'. 

Allereerst zal gekeken worden welke 
aspecten van de EPBD-richtlijn 
invloed hebben op het bestaande 
kantoorobject en in welke mate. 
Vervolgens worden deze aspecten 
nader toegelicht. In paragraaf 3.x volgt 
tenslotte de verdere uitwerking van het 
model. 

3.1 Kantoorobject 

.... 
~ 
~ 
(1) 
C .... 
2 
>< w 

Introductie EPBD-richtliin 

. Bestaand kantoorobject 
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Afbeelding 3.1: Model 
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Het begrip kantoor kan als volgt worden gedefinieerd18
: Een kantoor is een 

vastgoedobject dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken is voor 
bureaugebonden werkzaamheden en de daarvoor benodigde activiteiten en/of voor 
het verrichten van administratieve en geestelijke dan wel adviserende arbeid. 

De locatie is een belangrijk kenmerk voor huurders in de keuze voor een 
kantorenobject. De locatie heeft echter zeer weinig met energie op object niveau te 
maken, de luchtproblematiek in de randstad buiten dit onderzoek latend. Echter in de 
totale gebruiks/huisvestingskosten van de huurder speelt locatie een belangrijke rol 
en hieraan is een huurprijs verbonden. 

Uit de 'huurprijzenoverzichten kantoren' van DTZ üanuari 2005) blijkt namelijk 
dat de gemiddelde huurprijs in Amsterdam Zuidas rond de €310,- ligt, terwijl in 
Arnhem Zuid dit rond de €102,- ligt, zie ook bijlage 1. De totale kosten voor 
huisvesting wordt zodoende bij een object in Amsterdam Zuidas in grote mate 
bepaald door de huurprijs en is de kostenpost voor energie in verhouding erg laag. In 
Arnhem Zuid ligt dit juist andersom. 

Indien de kosten voor energie in grote mate deel uitmaken van de totale 
huisvestingskosten van de huurder zal deze naar alle waarschijnlijkheid eerder 
gespitst zijn om hierop te besparen. De locatie vormt daarom een interessant aspect 
om mee te nemen in het model. 

Een belangrijk aspect bij objectcriteria is de oppervlakte van het object. De 
oppervlakte speelt namelijk een belangrijke rol bij het energieverbruik. Het aantal 
bouwlagen mag hierbij niet vergeten worden. Deze twee kenmerken zijn bekend bij 
verhuurder en huurder, zodat deze in het model eenvoudig ingevuld kunnen worden. 
Aan de hand van de oppervlakte van het object in combinatie met het aantal 
bouwlagen, kan een ruwe berekening gemaakt worden van bijvoorbeeld het 
dakoppervlak, hoogte van het gebouw, raamoppervlak etc, zonder specifiek alle 
details van het object te kennen. Deze berekeningen/ gegevens kunnen vervolgens 
weer worden gebruikt voor de berekening van de maatregelen die de verhuurder kan 
besluiten te treffen voor de reductie van het energieverbruik. 

18 Bron: Commercieel Vastgoed 1 
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Er bestaat ook een verband tussen de huurprijs en de aspecten grootte en 
locatie. Indien de huurprijs stijgt of daalt, bijvoorbeeld door huurverhoging als gevolg 
van renovatie, dan is deze wellicht niet meer passend voor de locatie en grootte van 
het object. Hierdoor wordt de marktpositie van het object beïnvloed. Ook dit verband 
zal in het model worden meegenomen. 

Voor het treffen van maatregelen door de verhuurder kan geheel of gedeeltelijke 
leegstand van het object een (extra) reden vormen voor het treffen van maatregelen. 
Door de leegstand loopt de verhuurder inkomsten mis. Dit aspect in combinatie met 
het belang voor een energiezuinig object, en dus een betere marktpositie, kan een 
reden vormen om (ingrijpende) maatregelen te treffen. Dit wordt versterkt indien 
energiezuinigheid een belangrijk kenmerk zal vormen bij de keuze voor een object. 
Bovendien kan de verhuurder tijdens leegstand eenvoudiger maatregelen uitvoeren 
en de huurprijs verhoudingsgewijs verhogen. 

In het model wordt geheel of gedeeltelijke leegstand kwalitatief meegenomen 
in de aanbeveling voor een maatregel voor de verhuurder. Leegstand wordt 
zodoende niet in kosten uitgedrukt maar krijgt een kwalitatieve weging. Leegstand 
kan op deze wijze net de druppel zijn om een bepaalde maatregel te treffen. In 
paragraaf 6.2.2 zal deze weging verder toegelicht worden. 

Kenmerk Berekenina In model 

Locatie 
Locatie is gekoppeld aan een De kosten energie worden vergeleken in 
gemiddelde huurprijs verhouding tot de huurkosten 
De oppervlakte wordt in 

Oppervlakte combinatie met aantal 
bouwlagen meegenomen bij de - Indicatie energieverbruik 
berekening van het - Investeringskosten maatregelen 
uitgangspunt van het gebouw. - Energiebesparing maatregelen 

Bouwlagen Gevel, raam en het 
dak/grondvloer oppervlak 
worden onder andere berekend. 

Leegstand Kenmerk wordt meegenomen bij Het resultaat van de weging komt tot 
kwalitatieve weging uiting in het advies voor de verhuurder. 

Afbeelding 3.2: Input voor modeldeel 'Bestaand kantorenobject' 

3.2 Raakvlak EPBD-richtlijn met bestaand kantoorobject 

Niet alle aspecten van de EPBD-richtlijn hebben een even grote invloed op een 
bestaand kantoorobject. In deze paragraaf worden de aspecten met betrekking tot de 
EPBD-richtlijn, genoemd in paragraaf 2.2, samengevat in een tabel. Aan de hand 
hiervan zal gekeken worden welk(e) aspect(en) belangrijk zijn voor het model en hier 
dus ook inpassen. 
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EPBD Aspecten Gevolgen vastgoed 

Energieprestatie EPC=1,5 eis bij renovatie eis Optioneel: investeringskosten 
eisen Periodieke bijstelling eisen Veroudering 

Kosten certificaat Vaste kosten 
Energieprestatie Energieprestatiecertificaat zichtbaar in 

Verhuurbaarheid 
certificaat publieke gebouwen 

Operational Rating (energieverbruik) Energiekosten zichtbaar 
Verhuurbaarheid 

Asset Rating (energieprestatie object) Energieprestatie zichtbaar 
Verhuurbaarheid 

Energieadvies Inzicht in energiebesparing 

Inspecties 
Kosten Vaste kosten 

Periodiek Veroudering 

Energie investerings aftrek (EIA) Subsidie 

Financieel Tijdelijke CO2 reductie gebouwen Subsidie 

Energie belasting (REB) Heffing over energieverbruik 

Afbeelding 3.3: EPBD aspecten met bijbehorende gevolgen 

In afbeelding 3.3 zijn de verschillende aspecten van de EPBD-richtlijn weergegeven. 
Enkele aspecten brengen kosten met zich mee, andere aspecten zijn niet in kosten 
uit te drukken maar zijn daarentegen wel van invloed op het vastgoed, bijvoorbeeld 
op de verhuurbaarheid van het object. 

De tabel laat snel een overzicht zien van de gevolgen voor een bestaand 
kantoorobject als gevolg van de verschillende EPBD-aspecten. 

De aspecten ten gevolge de energieprestatie eisen zijn alleen van toepassing als 
een verhuurder een bestaand kantoorobject ingrijpend gaat renoveren (>1.000 m2

). 

Aan de EPC-eis van 1,5 moet dan voldaan worden. In het model komt dit aspect dus 
alleen aan de orde als de verhuurder besluit tot een renovatie. Echter, deze eis is al 
langer van toepassing. De verhuurder moet voor de ingrijpende renovatie een 
bouwvergunning aanvragen. Aangezien deze procedure altijd gevolgd moet worden 
is dit geen 'nieuw aspect' en derhalve niet relevant voor het model. 

De aspecten ten gevolge van de inspecties en financiële mogelijkheden zijn 
net als het vorige punt: energieprestatie-eisen, niet relevant voor een model. Door 
middel van de inspecties wordt gekeken of de installaties van het object nog in orde 
zijn en aan de eisen voldoen. Deze inspecties zullen plaats vinden en zijn dus een 
vaststaand feit. Ook het aspect financieel kent geen harde gevolgen. De eerste twee 
genoemde aspecten in afbeelding 3.3: de 'Energie lnvesterings Aftrek' en de 
"Tijdelijke CO2 reductie regeling voor gebouwen' zijn subsidies van de overheid om 
verbetering van de energieprestatie van gebouwen te stimuleren. Dit zijn dan ook de 
kansen voor de verhuurder om aan te grijpen. De energiebelasting is afhankelijk van 
de omvang van het energieverbruik en is bovendien al verscheidene jaren ingevoerd 
en zodoende niet meer een nieuw aspect. 

Het energieprestatiecertificaat speelt daarentegen wel een belangrijke rol. Het 
energieprestatiecertificaat, in het bijzonder het energielabel, geeft duidelijk inzicht in 
de energieprestatie van een object en in het energieverbruik. Deze aspecten kunnen 
daardoor invloed hebben op de marktpositie van het object en daardoor op de 
verhuurbaarheid. Het aspect energielabel, onderdeel van het certificaat, is een 
interessant onderdeel van de EPBD-richtlijn en maakt zodoende onderdeel uit van 
het model. 
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Geconcludeerd kan worden dat alleen het energielabel, onderdeel van het 
energieprestatiecertificaat, deel uitmaakt van het model. In het vervolg wordt dan ook 
gedoeld op de energielabeling als belangrijkste (nieuwe) invloed als gevolg van de 
invoering van de EPBD-richtlijn. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de 
consequenties als gevolg van het aspect energiecertificering ten gevolge van de 
EPBD-richtlijn. 

3.3 Consequenties energieprestatiecertificering 
De operational rating (gebruikers energiemeting) is nu nog niet verplicht door de 
overheid. Het zou echter een instrument kunnen zijn om snel en gemakkelijk C02 
reductie te verkrijgen. Het is vooral in het belang van de huurder, aangezien deze de 
energierekening betaalt en daardoor niet meetbaar is op de exploitatie van de 
verhuurder. Een gebouw met een goede energieprestatie, dus isolatie, ventilatie etc 
en het daaraan gekoppelde asset rating kan invloed hebben op de operational rating, 
in paragraaf 3.4.3 zal hier verder op ingegaan worden. Echter, het verbruik is bij de 
operational rating doorslaggevend en de gebruiker/huurder is zelf verantwoordelijk 
voor deze rating. Hoewel de verhuurder de operational rating niet direct kan 
beïnvloeden, kan hij via de asset rating de startwaarde van de gradering wel 
beïnvloeden. Een gebouw met een slechte energiegradatie (prestatie) heeft 
bijvoorbeeld een lagere isolatiewaarde, waardoor er meer energieverlies optreedt. 

De asset rating is een berekende waarde van de energieprestatie van een 
gebouw. De asset rating maakt onderdeel uit van het energieprestatiecertificaat. Om 
de marktpositie van het object veilig te stellen/verbeteren moet de gradatie van deze 
rating goed zijn. De asset rating kan in de toekomst een belangrijk objectkenmerk 
worden, zoals nu de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer zijn. Vooral in een 
vragersmarkt, waar de huurder de keuze heeft en dus een sterkere 
onderhandelingspositie, kan een kenmerk als energieprestatie (asset rating) in een 
steeds milieubewuster klimaat voor de huurder een belangrijk aspect vormen. In het 
bijzonder als de huurder veel waarde hecht aan een milieubewust imago 
(maatschappelijk ondernemen). 

Het aspect dat bij publieke gebouwen het energieprestatiecertificaat zichtbaar 
getoond moet worden versterkt het effect van bovengenoemde ratings. Doordat de 
gradering nu ook nog eens zichtbaar is, zal de marktpositie van het object ofwel sterk 
verbeteren (bij een goede gradatie) ofwel sterk verslechteren. 

Het energieadvies is niet meetbaar op de exploitatie maar geeft wel precies 
aan waar de verhuurder mogelijk verbeteringen in het energiebeheer kan 
aanbrengen, dit brengt overigens wel een specifiek kostenplaatje met zich mee, 
welke de verhuurder in de exploitatie kan incalculeren. Indien het gebouw over een 
slechte (lage) energiegradering (asset rating) beschikt zal de verhuurder de 
aanbevelingen eerder ter harte nemen en maatregelen treffen. 
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3.4 Bepaling klassenindeling energielabel 

3.4.1 Asset Rating in model 
Het implementatievoorstel voor de EPBD richtlijn, opgesteld door SenterNovem is in 
het najaar van 2005 afgewezen vanwege de hoge kosten en te hoge administratieve 
lasten. Om toch het aspect Asset Rating meer diepgang te geven, op het gebied van 
gradering, is de concept versie van SenterNovem gebruikt voor de klassenindeling. 19 

Het concept van SenterNovem (mei 2005), adviseerde de volgende optie voor de 
klassenindeling: 
Voor de gehele utiliteitsbouw één klassenindeling, omdat bij twee of meer indelingen 
het probleem ontstaat hoe om te gaan met de waardering van de diverse 
gebouwfuncties binnen een gebouw. Een klassenindeling die zoveel mogelijk 
aansluit bij de klassenindeling van de woningbouw. Dit betekent het ijkpunt AJB voor 
nieuwbouw. 
Een klassenindeling waarbij de grens tussen klasse D en klasse E overeenkomt met 
de mediaan van de kwaliteit van de voorraad. 
In afbeelding 3.4 is de optie nog eens weergegeven met de voor en nadelen. In 
afbeelding 3.5 is de klassenindeling van A t/m G weergegeven met de bijbehorende 
Energie Index waarden. 

Optie Voordeel Nadeel 
Één label voor gehele u- - eenduidig, geen woud van labels - sommige 
bouw gebaseerd op CEN20 - relatie met CO2 is vrij direct gebouwcategorieën scoren 
met twee ijkpunten. AJB - geen extra correcties voor zeer goed met beperkte 
overeenkomend met EPC gebouwvorm, glaspercentage in de maatregelen en daardoor 
eisen in bouwbesluit per 1- gevel e.d weinig prikkels tot het 
1-2006 en D/E - eenvoudig conform CEN treffen van extra 
overeenkomend met de - meer ruimte voor bestaande bouw maatregelen 
mediaan van de voorraad door verschuiving nieuwbouweis - 2 labels voor nieuwbouw 

naar klasse AJB - mediaan bepaling beperkt 
betrouwbaar 

Afbeelding 3.4: Voor en nadelen optie 1 b concept SenterNovem 

Van Tot 
0,00 1,00 +-- Nieuw gebouw 2006 
1,00 1,15 

1,15 1,30 

1,30 1,45 +-- Mediaan 
1,45 1,60 

1,60 1,75 

1,75 5,00 

Afbeelding 3.5: Klassenindeling gebaseerd op de Energie Index 
Bron: Hoogelander, K.J (mei 2005),Memo, Concept: Vormgeving en inhoud Energie Prestatie Certificaat, 
SenterNovem, optie 1 b. 

Aangezien in een EPA-U advies, welke dadelijk door invoering van de EPBD-richtlijn 
verplicht wordt, al een berekening van de Energie Index gemaakt wordt, wordt hier 
verder niet op ingegaan. Voor het model is het alleen interessant om te kijken naar 

19 Hoogelander, K.J (mei 2005),Memo, Concept: Vormgeving en inhoud Energie Prestatie Certificaat, 
SenterNovem 
2° CEN: Comité Européen de Normalisation, in het Engels: European Committee for Standardisation 
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de impact van zo'n label. Van belang is te weten dat een standaard/gemiddeld 
gebouw in klasse D/E valt en dat een nieuwbouw object in klasse A/B hoort. 

De energieprestatie van het object, weergegeven in de AR, heeft invloed op de 
marktpositie van het object. Een slechte gradering kan een negatieve invloed hebben 
op de marktpositie van het object. In welke mate de huurder waarde zal gaan 
hechten aan een energielabel valt buiten dit onderzoek. 

Indien het object daarnaast ook nog eens te maken heeft met (langdurige) 
leegstand, kan de verhuurder eerder besluiten tot het treffen van maatregelen. 
Leegstand is in dat opzicht een ideale manier om maatregelen (ingrijpende 
renovatie) te treffen aangezien de verhuurder geen rekening hoeft te houden met de 
zittende huurder(s). Beschikt het object niet over een goede gradering maar wel over 
(goede) langlopende huurcontracten dan zal de verhuurder minder snel overgaan tot 
het treffen van maatregelen, maar kunnen deze op de wat langere termijn worden 
ingepland. Deze aspecten, leegstand en de mate hiervan, zullen dan ook in het 
model in mindere mate meegenomen worden. 

3.4.2 Operational Rating in model 
In de huidige energiecertificeringsvoorstellen is een labeling van het werkelijke 
energieverbruik niet meegenomen. Echter voor het model is het juist zeer interessant 
om te kijken naar dit energieverbruik, in het bijzonder de match tussen Asset en 
Operational Rating. Het verband tussen de Asset Rating en Operational Rating zal 
verder behandeld worden in paragraaf 3.3.3. 

Aangezien het energieverbruik niet in de voorstellen van SenterNovem is 
gegradeerd is gekozen om zelf het verbruik in een klassenindeling te plaatsen. In 
afbeelding 3.6 is een soort van normale verdeling van het gasverbruik en 
elektriciteitsverbruik weergegeven, de 50% waarde geeft de mediaan weer. Aan de 
hand van deze tabel is een eigen klassenindeling opgesteld. Deze klassenindeling is 
voor het gasverbruik te zien in afbeelding 3.7 en voor het elektraverbruik in 3.8. 

Bij de indeling van deze klassenindeling is daarnaast ook gekeken naar de 
klassenindeling van de Asset Rating. Bij deze verdeling ligt de mediaan tussen D en 
E. Voor beiden verbruiken ligt de mediaan, de 50% waarde, dan ook tussen D en E. 
De bovenste 20% ligt vervolgens tussen B en C en de onderste 20% (80%) tussen F 
en G. Tenslotte is de A waarde bepaald door de uiterste waarde van B (de 20% 
waarde) te delen door twee. 

Kantoren Gas (m3 
/ m2 

/ iaar 
(2003) 20% 50% 
200 - 500 m2 6 21 
500 - 10.000 m2 6 13 
> 10.000 m2 6 60 

Afbeelding 3.6: Verbruikskentallen kantoren 
Bron: SenterNovem kompasmonitoring 2004 

Elektriciteit (kWh/ 'aar) 
80% 20% 50% 80% 
37 35 109 182 
20 32 85 138 
114 8 79 140 

Het betreffen de waarden die respectievelijk gelden voor de onderste 20% en bovenste 20% van de 
waarnemingen. De mediaan is met 50% weergegeven. 
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20% 

50%: mediaan 

80% 

Afbeelding 3.7: Klassenindeling gasverbruik/ m2 

20% 

50%: mediaan 

80% 

Afbeelding 3.8: Klassenindeling elektriciteitsverbruik / m2 

Berekening energieverbruik 

Voor het gebruik van het model is, indien het gas-, en elektriciteitsverbruik bij de 
verhuurder of huurder niet bekend zijn, een indicatieberekening opgenomen in het 
software ondersteunende model. Door middel van gegevens over het keteltype en de 
mate van isolatie kan, in combinatie met de oppervlakte van het object, een schatting 
gemaakt worden van het gasverbruik per vierkante meter. Door het bouwjaar en de 
energiezuinigheid in het model aan te geven kan een schatting gemaakt worden van 
het elektriciteitsverbruik per vierkante meter, dit verbruik per vierkante meter is terug 
te vinden in bijlage 2 en 3. Om de complexiteit van het model in het software 
ondersteunende programma niet te vergroten is gekozen om bij de keuze van een 
ketel slechts twee opties te geven: een Hoog Rendement ketel of een Verbeterd 
rendement ketel. En bij het elektriciteitsverbruik is uitgegaan van een hoog vermogen 
met een 70% gebruik. Deze waarde was namelijk circa het gemiddelde van de 
beschikbare waarden. 

Na berekening van deze indicatie van het energieverbruik kan deze vervolgens 
ingevuld worden in het vakje energieverbruik per jaar of kan indien het 
energieverbruik wel bekend is het betreffende verbruik worden ingevuld. 

Vervolgens wordt dit (ingevulde) jaarlijkse energieverbruik, uitgesplitst naar 
jaarlijks gas en elektriciteitsverbruik omgerekend naar kilogram C02 emissie. In 
afbeelding 3.9 is de omrekenfactor voor zowel gas als elektriciteit weergegeven. Om 
deze eenheid 'kg C02 ' meer tot de verbeelding te laten spreken, wordt deze eenheid 
in het model ook omgezet naar aantal bomen die deze uitstoot moet compenseren. 
Uit een rapport van Alterra (2005) komt naar voren dat 'toekomstbomen' een 
dichtheid van 70 bomen per hectare vereisen. Ook worden de kilogrammen C02 
emissie vergeleken met gereden autokilometers. Zie afbeelding 3.10 voor deze 
omrekeningswaarden. 
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Brandstof Eenheid C02 (kg) 
Gas m3 1,780 
Elektriciteit kWh 0,566 

Afbeelding 3.9: C02 emissie per eenheid brandstof 
Bron:Cijfers en tabellen 2006, Kompas 
energiebewust wonen en werken, SenterNovem, 
VROM 

Real Estate Management & Development 

50.250 kq C02 1 kq C02 
Aantal bomen 5.000 0,0995 
Km autorijden 150.000 2,985 

Afbeelding 3.10: C02 emissie omgerekend in bomen 
en km autorijden. Bron: 
http://www.senternovem.nl/energietransitie/actueel/vee 
ndam winnaar van de eerste co2-bomenprijs.asp . 
26-04-2006, SenterNovem 

Ook worden de energiekosten voor gas en elektriciteit per jaar weergegeven. In het 
model kan bij externe factoren het betreffende jaar en de verwachting van de 
energieprijsstijging gekozen worden, de externe factoren zullen nog in hoofdstuk 5 
behandeld worden. De kosten voor energie uitgesplitst naar gas en elektriciteit 
worden dan voor dat jaar met die stijging uitgerekend. 

Deze kosten worden bij elkaar opgeteld, zodat de totale kosten voor energie 
voor dat jaar bekend zijn. Vervolgens wordt gekeken hoe de totale energiekosten 
zich verhouden met het totaal van huurprijs en energiekosten. Naarmate dit 
percentage groter wordt / is, zal de huurder, welke de energierekening betaalt, 
wellicht eerder deze kosten willen drukken. De huurder heeft hierbij twee 
mogelijkheden: ten eerste kan de huurder zelf gedrags/beheer aanpassingen doen, 
ten tweede kan de huurder de verhuurder aansporen tot het treffen van maatregelen, 
in hoofdstuk 4 zal hier verder op ingegaan worden 

Tenslotte wordt de totale gradering van het energieverbruik weergegeven in het rode 
vlak: 'Energieverbruik OR'. Dit betreft een combinatie van de gradering voor het 
gasverbruik en elektriciteitsverbruik. In afbeelding 3.6 en 3.7 is deze gradering van 
gasverbruik en elektriciteitsverbruik weergegeven. Om de klassenindeling voor het 
totale energieverbruik op te stellen, zijn alle waarden omgerekend naar kg C02 

emissie. Optelling van deze waarden in klassen geeft de uiteindelijke gradering weer 
van het energieverbruik. In bijlage 4 is deze totale gradering weergegeven. 
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3.4.3 Verband Ratings 
Tussen de Asset Rating en de Operational Rating is een verband te zien. Het 
verbruik van energie, gemeten in de OR, wordt deels bepaald door het gebouw. Uit 
het onderzoek "Relatie tussen EPC en werkelijk energieverbruik bij 
kantoorgebouwen" van SenterNovem (2004 )21 werd geconcludeerd dat er een 
statistisch significant verband bestaat tussen de EPC en het werkelijk 
energiegebruik. Gemiddeld genomen leidt een verlaging van de EPC tot een lager 
werkelijk energiegebruik. In individuele gevallen treedt echter wel een grote spreiding 
op. Zie ook afbeelding 3.11 en 3.12. 

Relatie tussen EPC en karakteristiek energiegebruik 
volgens NEN 2916 

3500 

RelatJe lussen EPC en werkelijk energiegebruik 
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Afbeelding 3.11 : Relatie tussen EPC en karakteristiek 
energiegebruik volgens NEN 2916 

2 
0 0.5 1,5 2 

EPC 

Afbeelding 3.12: Relatie tussen EPC en werkelijk 
energiegebruik 

2 ,5 

Bron: Ham, van den E.R, Relatie tussen EPC en 
werkelijk energieverbruik bij kantoorgebouwen (2004 ), 
SenterNovem 

Bron: Ham, van den E.R, Relatie tussen EPC en 
werkelijk energieverbruik bij kantoorgebouwen (2004 ), 
SenterNovem 

De relatie tussen de EPC en het werkelijke energieverbruik is echter niet erg 
overtuigend. In het algemeen gaat een EPC verlaging gepaard met een lager 
energieverbruik, maar dit is niet altijd het geval. Voor de verhuurders/eigenaren is dit 
een twijfelpunt om te investeringen, aangezien zij dan niet zeker zijn of de investering 
zich terug verdiend. 
Maatregelen met als enig doel het energieverbruik te verlagen kunnen dan 
effectiever zijn. Dit hoeven niet slechts maatregelen van de verhuurders kant te zijn, 
maar juist ook van de huurders kant, welke in grote mate zelf verantwoordelijk is voor 
het energieverbruik. 
Ofwel, maatregelen met als doel om de OR te verlagen, dus een betere gradering te 
verkrijgen, zijn boven maatregelen met als enig doel de AR te verlagen te prefereren. 

21 Bron: Ham, van den E.R, Relatie tussen EPC en werkelijk energieverbruik bij kantoorgebouwen 
(2004), SenterNovem, Utrecht 
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Match 
Ondanks het feit dat er niet een zeer overtuigend verband bestaat tussen verbetering 
van de energieprestatie en verlaging van het werkelijke energieverbruik, is in dit 
onderzoek aangenomen dat maatregelen, specifiek gericht op verbetering van de 
energieprestatie van het object, leiden tot een lager energieverbruik. In afbeelding 
3.13 is dit vormgegeven middels een vet gedrukte pijl van AR naar OR. Ook is er een 
omgekeerd verband van OR naar AR. Van een energiezuinig object wordt verwacht 
dat het energieverbruik ook laag zou zijn. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn. Het 
energieverbruik wordt grotendeels bepaald door de huurder. Een huurder met een 
callcenter zal naar alle waarschijnlijkheid een hoger energieverbruik hebben dan een 
huurder die het kantoor gebruikt als uitvalsbasis en dus niet veel aanwezig is. 

Energieprestatiecertificaat: Energielabel 
Asset Rating Energieprestatie object 

B C D .11 ' 

Werkelijk energieverbruik: 
Operational Rating Energie verbruik 

B C D 

Afbeelding 3.13: Relatie Asset Rating en Operational Rating in model 

In het software ondersteunende model zijn deze twee ratings ook naast elkaar 
weergegeven en is de match tussen AR en OR te zien, zie afbeelding 3.14. De 
match is gebaseerd op de score / combinatie van beide ratings. In bijlage 5 zijn deze 
matchcombinaties te zien. 

C D 
Energiebesparing is mogelijk 

Afbeelding 3.14: Asset Rating en Operational Rating in model ondersteunende software 

Het energielabel en de daarmee verbonden marktpositie van het object hebben 
invloed op de verhuurder. Ook de huurder wordt beïnvloed door de EPBD-richtlijn in 
de vorm van het energielabel, welke overzichtelijk, voor iedereen te interpreteren, 
weergeeft wat de energieprestatie van het object is. In het volgende hoofdstuk zullen 
de actoren aan bod komen en op welke wijze zij weer invloed op het object 
uitoefenen. 
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3.5 Uitwerking model 

De belangrijkste invloed die de EPBD-richtlijn uitoefent op een bestaand 
kantoorobject betreft het verplichte energieprestatiecertificaat, in het bijzonder het 
energielabel met de berekening van de energieprestatie van het object zelf, de AR, 
en het werkelijke energieverbruik, de OR. 

In het model kan aangegeven worden over welk AR label het object beschikt. 
In afbeelding 3.5 was te zien welke Energie Index waarden bij welke klassenindeling 
hoort. Gradering A en B is hierbij nieuwbouw, de gradering tussen D en E is de 
mediaan. Deze AR gradering zal invloed hebben op de marktpositie van het object. 
De marktpositie wordt nog versterkt of verzwakt door het feit of het object geheel of 
gedeeltelijk leeg staat en de duur van deze leegstand. Deze marktpositie kan 
aanleiding vormen voor de actoren om maatregelen te treffen. 

Ook de gradering van het werkelijke energieverbruik kan aangegeven worden 
in het model. Aan de hand van de kengetallen van SenterNovem met een normale 
verdeling is een klassenindeling A t/m G aan verbruikgetallen opgesteld. Door het 
gas en elektriciteitsverbruik aan te geven kan zodoende de bijbehorende gradering 
aangeduid worden. Vervolgens kunnen de kosten voor het energieverbruik berekend 
worden. Ook deze energiekosten kunnen voor de actoren een reden vormen tot het 
treffen van maatregelen. 

.... 
0 -0 
ro ..... 
Q) 
C: .... 
Q) 

>< w 

1 n afbeelding 3.15 is het model met betrekking tot het aspect bestaand 
kantoorobject weergegeven met de bijbehorende verbanden. 

Introductie EPBD - richtlijn 

Bestaand kantoorobject 

Object grootte Gemiddelde huurprijs € 
Locatie 

/m2 

Certificaat: Asset Rating Operational Rating 
Energieprestatie object Werkelijk energieverbruik 

B C D 

Leegstand + duur Energiekosten 

€ - Gas 
Elektriciteit 

Actoren 

Afbeelding 3.15: Uitwerking model aspect 'Bestaand kantoorobject' 
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Hoofdstuk 4: Strategisch handelen huurder en verhuurder 

In dit hoofdstuk zal het derde deel van 
het model behandeld worden, zie 
afbeelding 4.1. Dit onderdeel omvat de 
actoren. In deze context worden onder 
het begrip actoren, de verhuurder en 
huurder van een bestaand 
kantoorobject bedoeld. 

Gekeken zal worden welke 
handelingen de verhuurder en huurder 
kunnen verrichten als reactie op de 
introductie van de EPBD richtlijn voor 
het bestaande kantoorobject 

.... 
~ 
~ 
Q) 
C .... 
Q) x 
w 

Introductie EPBD-richtliin 

Bestaand kantoorobject 

Afbeelding 4.1: Deelmodel 

m 
~ 
(1) -, 
::J 
(1) 

Q) 

& -, 

In paragraaf 4.1 zal allereerst een achtergrond van de verhuurder en huurder 
gegeven worden. Gekeken zal worden naar de doelstelling van de verhuurder en 
huurder. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de (exploitatie)kosten behandeld voor 
beide actoren. Daarna worden in paragraaf 4.3 de maatregelen die de verhuurder en 
huurder kunnen treffen behandeld. Tenslotte volgt in paragraaf 4.4 de aanvulling van 
het model. 

4.1 Verhuurder versus huurder 

4.1.1 Doelstelling verhuurder 
Voordat ingegaan wordt op de doelstelling van de verhuurder, zal eerst gekeken 
worden wie in dit rapport onder de term 'verhuurder' verstaan wordt. Er is namelijk 
het volgende onderscheid te maken in type gebouweigenaren22

: 

• Particulier eigenaar: voor eigen gebruik. 
• Particuliere belegger: het object wordt meestal verhuurd, soms ook op termijn 

met winst verkocht. 
• Overheid: voor eigen gebruik. Trend: steeds vaker huurt of least de overheid 

objecten. 
• Institutionele belegger (pensioenfondsen / verzekeringsmaatschappijen): van 

hen wordt resultaat verlangd op het ingelegde vermogen, anders kunnen op 
termijn de pensioenen niet meer uitbetaald worden. 

• Woningbouwvereniging / corporatie: woonruimte voor iedereen creëren. 
• Ondernemingen: nodig voor de bedrijfsuitoefening, soms ook voor 

beleggingsredenen. 
Niet elke gebouweigenaar heeft zijn object in verhuur en daarom wordt in dit rapport 
met 'de verhuurder' de particuliere belegger en eventueel de institutionele belegger 
bedoeld. Deze verhuurders zijn actief op de verhuurmarkt voor kantoren en derhalve 
interessant voor dit onderzoek. 

Het vastgoedmanagement, de verhuuractiviteiten, wordt veelal opgedeeld in een 
drietal niveaus, te weten het strategische-, tactische- en operationele niveau. Bij het 
strategisch-tactische niveau wordt gekeken naar de vastgoedportefeuille, op het 
tactisch-operationele niveau wordt gekeken naar het object. In dit rapport zullen de 
activiteiten/doelstellingen van de verhuurder op objectniveau behandeld worden. 

22 Bron: Eekelen, ALM. van , Goossen,F., Meyer,R.J. ea, Beheren, Jellema 13, 1996 
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De doelstelling van de verhuurder van kantoorobjecten is merendeels gericht op 
verhoging van het rendement. Dit kan de verhuurder bereiken door de courantheid 
van het object in de markt te verhogen. De courantheid van het object kan verhoogd 
worden door de prestatie van het object te verbeteren met als gevolg dat het object 
meer voldoet aan de wensen van de huurders, waardoor de tevredenheid van de 
gebruikers toeneemt en dus ook betere huurcontracten kunnen worden afgesloten. 
Dit alles verhoogt het rendement en daardoor ook de waarde van het object. Zie 

Verhoging courantheid van het object 

Verhoging tevredenheid gebruikers 

Verbeterde marktpositie> 
Goede huurcontracten 

Verhoging van het rendement 

Verhoging (beleggings)waarde van het object 

afbeelding 4.2. 

4.1.2 Huurder 

Afbeelding 4.2: Doelstelling verhuurder 

De huurder/gebruiker van het vastgoed vervult een sleutelpositie als het gaat om het 
behalen van een goed beleggingsresultaat. De vastgoedmarkt is in feite geen markt 
voor gebouwen, maar de markt voor de vraag naar en het aanbod van 
vastgoeddiensten (Beukering, 2005). Het gebouw is voor de verhuurder een middel 
om goede huurcontracten af te sluiten. De huurder bepaalt dus in feite het rendement 
en moet gekoesterd worden. 

De primaire doelstelling van de huurder bij het huren van vastgoed is het 
huisvesten van de organisatie. Aspecten als het imago van de organisatie, het 
maatschappelijk ondernemen en het vermogen spelen hierbij een belangrijke rol. 

De huurder heeft niet direct te maken met de gevolgen van de invoering van de 
EPBD-richtlijn. Het energielabel vormt echter wel een interessant instrument om 
kritischer naar het gehuurde kantoorobject te kijken. Ook als een verhuurder besluit 
tot renovatie als gevolg van de EPBD richtlijn heeft dit invloed op de exploitatie van 
de huurder. 

Het energielabel, en met name de gradering is niet meetbaar op de 
exploitatie, maar kan bijvoorbeeld wel invloed hebben op het imago / 
maatschappelijk ondernemen van de huurder. Voornamelijk huurders die 
representativiteit en maatschappelijk ondernemen hoog waarderen zullen een object 
met een goede energieprestatie prefereren en wellicht hiervoor willen 
verhuizen/hogere huurprijs betalen. 
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4.2 Exploitatie 
In afbeelding 4.3 is een voorbeeld van een exploitatiekostenoverzicht te zien van de 
verhuurder en huurder. Daarbij zijn de volgende vijf kostenposten te 
onderscheiden23

: 

• 

• 

• 

• 

• 

Vaste kosten: de jaarlijkse kosten die verbonden zijn aan het in eigendom en 
gebruik hebben van onroerendgoed. 
Energiekosten: de kosten van het energiegebruik van het onroerendgoed. Dit 
betreffen kosten voor elektriciteit, brandstoffen (gas, kolen, olie), 
stadsverwarming, andere energiebronnen (wind, zon, kernenergie) en water. 
Onderhoudskosten: de kosten die nodig zijn om het onroerend goed kwalitatief 
op peil te houden, zodat de gebruiker er in kan functioneren. De 
onderhoudskosten worden onderverdeeld in technisch onderhoud en 
schoonmaakonderhoud. Het onderhoud heeft betrekking op de bouwkundige 
voorzieningen, de installaties, de vaste inrichtingen en het terrein. 
Administratieve beheerskosten: de beheerswerkzaamheden kunnen worden 
uitbesteed of door eigen personeel van de organisatie worden uitgevoerd. 
Specifieke bedrijfskosten: de kosten van het gebruik van onroerend goed die 
voortvloeien uit het functioneren van het bedrijf in het betreffende gebouw. 
Kosten ontstaan door het gebruik van onroerend goed, en zijn dus niet ten 
gevolge van de uitoefening van het bedrijf ontstaan. 

23 Bron: Eekelen, A.L.M. van, Goossen,F., Meyer,R.J. ea, Beheren, Jellema 13, 1996 
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Kostensoort Verhuurder Huurder 
Vaste kosten Rente over ç,ieleend kapitaal Huurprijs 

Rente over geïnvesteerd kapitaal Rente en afschrijving over 
geb ruikersvoo rzieni ngen 

Afschriivinç,i (her)investeringskosten Gebruikersdeel OZB 
Erfpachtscanon Verontreining sheffing 
8ç,ienaarsdeel OZB Afvalstoffenheffing 
Wate rsch apsl asten Ri oolafvoerrechten 
Precariobelasting t.g.v onroerend goed Precariobelasting t.g .v gebruiker 
Milieuheffinoen t.Q .v. onroerend goed Milieuheffingen t.g.v. gebruiker 
Oostalverzekerino Inboedelverzekering 
Bran dverze kering 
Stormverzekering 
WA verzekerinç,i 

Energiekosten Vastrecht elektriciteit 

Afname elektriciteit 
Vastrecht aardgas 
Afç,ienomen aardç,ias 
Afgenomen stoom 
Afç,ienomen liters stookolie 
Vastrecht water 
Afaenomen liters water 

Onderhoudskosten Technisch onderhoud gebouw, Technisch onderhoud eigen 
installaties en terrein voorzieningen en inrichting 
Schoonmaakonderhoud buitenzijde Schoonmaakonderhoud 

Igebouw binnenzijde gebouw 
Administratieve Verhuurkosten 
beheerkosten Bemiddelinoskosten 

Boekhoudino Boekhouding 
Administratieve personeelskosten Administratieve personeelskosten 

Specifieke Kosten beveiliging 
bedrijfskosten Kosten bewaking 

Afbeelding 4.3: Exploitatiekosten verhuurder en gebruikskosten huurder 
Bron: Eekelen, A.L.M. van, Goossen,F., Mever,R.J. ea, Beheren, Jellema 13, 1996 

Uit het overzicht in afbeelding 4.3 is op te maken dat enkele kosten zowel bij de 
verhuurder als huurder voorkomen. Beide actoren maken onderhoudskosten, het 
technisch-, en schoonmaakonderhoud. De verhuurder doet hierbij het grote 
onderhoud en de huurder de aspecten waar hij zelf verantwoordelijk voor is. 

De energiekosten en specifieke bedrijfskosten komen geheel voor rekening 
van de huurder. Maatregelen met betrekking tot energiebesparing komt dan altijd ten 
gunste van de huurder. 

4.2.1 Exploitatiekosten verhuurder 
In afbeelding 4.3 is te zien dat de eigenaar in zijn exploitatie te maken heeft met 
vaste-, onderhouds- en administratieve kosten. De consequenties zoals beschreven 
in hoofdstuk 3, de invloed van de energielabeling op de verhuurbaarheid, hebben 
vooral invloed op de onderhoudskosten. Om de verhuurbaarheid te waarborgen is 
een ingrijpende ingreep (renovatie) één van de opties waar de verhuurder uit kan 
kiezen. Ook zouden eventueel de administratieve beheerkosten beïnvloed kunnen 
worden als er leegstand dreigt en er promotie gemaakt dient te worden voor het 
object. 

L. Breeve Juni 2006 
46 



TU/e Real Estate Management & Development 

4.2.2 Gebruikskosten huurder 
De huisvestingskosten van de huurder beslaan naast de gebruikskosten van het 
vastgoed te zien in afbeelding 4.3, ook specifieke kosten (bedrijfsgebonden) en 
verzorgingskosten (mensgebonden). De gebruikskosten van het vastgoed hebben 
betrekking op het gebruiken van het gebouw, de specifieke kosten worden bepaald 
door de bedrijfsvoering en de verzorgingskosten zijn direct gekoppeld aan het 
huisvesten en functioneren van de medewerkers. In dit rapport zal voornamelijk naar 
de gebruikskosten gekeken worden. 

Vaste kosten 
Energiekosten 

Administratieve beheerskosten 
Specifieke bedrijfskosten 

Afbeelding 4.4: Verdeling totale 
gebruikskosten huurder 
Bron: Eekelen, A.L.M. van, Goossen,F., 
Meyer,R.J. ea, Beheren, Jellema 13, 1996 

De gebruikskosten voor de huurder beslaan de vaste kosten, de energiekosten, de 
onderhoudskosten, de administratieve beheerskosten en de specifieke 
bedrijfskosten. In afbeelding 4.3 zijn deze kosten verder gespecificeerd en is in 
afbeelding 4.4 ook de verhouding te zien tussen deze kosten. De operational rating 
laat duidelijk het energieverbruik van de huurder zien en zodoende dus ook de 
kostenpost voor energie en is daardoor min of meer merkbaar op de gebruikskosten 
van de huurder. Naar aanleiding hiervan kan de huurder besluiten om maatregelen te 
treffen om het verbruik waar mogelijk te reduceren. 

Aangezien de energiebelasting afhankelijk is van het afgenomen verbruik, is 
deze ook meetbaar op de totale gebruikskosten. De huurder zal zeker belang 
hechten aan een laag energieverbruik in verhouding tot zijn kosten. 
Tenslotte kan ook een eventuele renovatie, uitgevoerd door de verhuurder als gevolg 
van de energieprestatie van het gebouw, meetbaar zijn op de (gebruiks)kosten, 
huurprijs, van de huurder. Dit kan alleen indien de huurder akkoord gaat met deze 
beslissing tot renovatie en eventuele huurverhoging. Echter, de kosten voor energie 
zullen hierdoor waarschijnlijk lager uitvallen. 

Geconcludeerd kan worden dat de energielabeling in zekere mate invloed heeft op 
de marktpositie/verhuurbaarheid van een kantorenobject. De verhuurder heeft dan 
de mogelijkheid om maatregelen te treffen. Indien dit een ingrijpende maatregel 
betreft kan dit voor de huurder een mogelijke huurprijsverhoging met daarbij een 
kostenverlaging voor energie betekenen, dit betreffen respectievelijk de vaste kosten 
en de energiekosten. 
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4.3 Maatregelen 
Reductie van de CO2 uitstoot kan bereikt worden door middel van de volgende 
energetische maatregelen: 
• Gedragsbeïnvloeding bij het gebruik van het gebouw 
• Energiebesparende technieken 
• Gebruik van duurzame energie 
De verhuurder heeft de beschikking uit de twee laatst genoemde maatregelen. De 
huurder kan zijn/haar gedrag aanpassen en gebruik maken van duurzame energie 
(groene stroom), dit zal in paragraaf 4.3.3 verder behandeld worden. De maatregelen 
ten aanzien van de energiebesparende technieken zullen in de volgende paragrafen 
behandeld worden. In bijlage 6 is de uitrusting te zien van kantoorobjecten met 
betrekking tot ketels, pompen en isolatie. 

Het gemiddelde energieverbruik van kantoorgebouwen bedroeg in 2003: 679 MJ 
aardgas en 756 MJ elektriciteit per m2 oppervlak24

, samen 1.435 MJ per m2 

oppervlak (SenterNovem, 2004b). Kantoorgebouwen na 1996 hebben ca een 
vergelijkbaar elektriciteitsverbruik, maar een lager aardgasverbruik (minder dan de 
helft). Dit is te verklaren door het feit dat vanaf 1996 een EPC-eis geldt. 
In afbeelding 4.5 is de verhouding van het energiegebruik weergegeven van een 
gemiddeld kantoorobject. Opvallend is het grote percentage voor verwarming. Ook 
de verlichting vergt in verhouding veel energie. Bij het treffen van maatregelen moet 
hier rekening mee worden gehouden. Het is zinvoller om aan de grote 
energieverslinders te werken dan aan de kleine. Energiebesparende maatregelen 
met betrekking tot deze twee aspecten hebben dan ook de prioriteit. 

5% 2% 

4.3.1 Uitgangspunt gebouw 

Verwarming 
Warm tapwater 

Overig gebouwgebonden gebruik 
Overig 

Afbeelding 4.5: Energieverbruik in kosten per functie 
van kantoorobjecten 
Bron: EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 
2003 (december 2004), SenterNovem, Utrecht 

Om de kosten en energiebesparingen van de maatregelen, welke nog genoemd 
zullen worden in paragraaf 4.3.2 en 4.3.3, te berekenen zijn kenmerken van het 
kantoorgebouw nodig. Om het model niet te uitgebreid en te complex te maken is 
gekozen om deze kenmerken te bepalen aan de hand van de oppervlakte en het 
aantal bouwlagen van het object. Teveel details van het object zouden bovendien de 
valse indruk wekken dat de investeringskosten en energiebesparing van de 
maatregelen zeer specifiek gelden voor dat object, terwijl het doel van het model is 
om het mechanisme en dus ook de kosten en besparingen te illustreren. 
Door middel van de oppervlakte en het aantal bouwlagen wordt onder andere het 
vloeroppervlak per bouwlaag bepaald en dus ook het dakoppervlak, zie afbeelding 
4.6 voor de overige berekeningen. 

24 1 m3 = 31 ,65 MJ en 1 kWh= 9,68 MJ, Bron: Energiebesparingsmonitor, bijlage 3, SenterNovem 
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Kenmerk Aanduidina Berekenina 
Vloeroppervlak 0 
Aantal bouwlaoen X 
Totale gebouwhoogte H = 3,2 * X 
Dakoppervlak / orondvloeroppervlak D =O/X 
Lengte gebouw L =~ D) 
Breedte gebouw B =~ D) 
Totale oevelschil s = ( 2L+28 )*H 
Raamoooervlak R =40% * S 
Geveloooervlak G =S-R 

Afbeelding 4.6: Berekening gebouw voor bepaling kosten / besparingen maatregelen 

Uit de berekeningen in afbeelding 4.6 blijkt dat voor de berekening van de 
maatregelen uitgegaan is van een vierkant dak/grondvloeroppervlak van het gebouw. 
Doordat het vloeroppervlak en het aantal bouwlagen ingevuld zullen worden in het 
model is het grondvloeroppervlak te bepalen. Vervolgens wordt hier de wortel van 
getrokken, waardoor een vierkant vloeroppervlak ontstaat met een gelijke lengte en 
breedte van het gebouw. 

Aan de hand van deze gegevens is de oppervlakte van de totale gevelschil te 
bepalen. Hierbij is een bouwlaaghoogte van 3,2m per bouwlaag aangenomen. De 
totale hoogte van het gebouw vermenigvuldigd met twee keer de lengte en twee keer 
de breedte van het gebouw geeft het oppervlak van de totale gevelschil. 

Voor de bepaling van het raamoppervlak is een percentage van 40% van de 
totale gevelschil aangenomen. Het raamoppervlak is zodoende te berekenen door 
0,40 te vermenigvuldigen met de totale gevelschil. Het geveloppervlak is het residu, 
dus de totale gevelschil minus het raamoppervlak. 

In het software ondersteunend model zijn al deze berekeningen verwerkt. 

4.3.2 Maatregelen verhuurder 
De verhuurder kan naar aanleiding van de marktpositie van het object ten gevolge 
van de invoering van de EPBD-richtlijn drie maatregelen uitvoeren. 

1. Ingrijpende ingreep (renovatie) met betrekking tot de energetische kwaliteit 
van het object 

2. Kleine ingreep met betrekking tot de energetische kwaliteit 
3. Niets doen 

De maatregelen zullen één voor één nader toegelicht worden. Vervolgens zal verder 
ingegaan worden op de investering. 
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1. Ingrijpende maatregel (renovatie): 

De 'ingrijpende maatregel' is de derde maatregel die de verhuurder kan besluiten te 
treffen. Deze maatregel betreft een renovatie en de terugverdientijd is langer dan die 
van een 'kleine ingreep', circa 10 á 15 jaar of zelfs langer. Deze terugverdientijd is 
ook afhankelijk van de wijze waarop de verhuurder de investering in zijn exploitatie 
opneemt of juist niet. 

In afbeelding 4.7 zijn vijf verschillende ingrijpende maatregel-pakketten te zien. Aan 
de hand van een concept van SenterNovem, welke overigens vanwege de hoge 
kosten en administratieve lasten niet is ingevoerd, zijn deze pakketten opgesteld. 
In de eerste kolom zijn de bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de 
pakketten weergegeven. Per maatregelpakket is te zien welke kenmerken tot die 
maatregel behoren. 

Van elk pakket staat in de bovenste rijen welke gradering het object zou 
verkrijgen als de maatregel zou worden uitgevoerd. Deze zijn uitgesplitst naar grootte 
van het object. Hierbij vallen twee dingen op. Ten eerste zijn er twee 
maatregelpakketten welke een A-gradering hebben. Het onderscheid is dat pakket 2, 
PV-cellen omvat. Dit is een zeer dure maatregel en daarom optioneel. Ten tweede is 
te zien dat er een maatregel 4,a en een maatregel 4,bc is. Aangezien de graderingen 
voor de verschillende objectgroottes niet gelijk zijn aan elkaar is er één maatregel 
voor een klein object en een maatregel voor de middelgrote en grote objecten. Voor 
het grote object maakt het overigens niet uit, zowel maatregel 4a als 4bc behoort tot 
gradering C. 

In bijlage 7 zijn de investeringskosten en de energiebesparing per kenmerk 
weergegeven. Deze zijn in het software ondersteunend model verwerkt. 

Klein object 

Middelgroot object 

Groot object 

Kenmerk 

Bouwkundig 

Dakisolatie R=2 

Dakisolatie R=>2,5 

Gevelisolatie R 2 

Gevelisolatie R=>2,5 

Vloerisolatie R=2 

Vloerisolatie R=>2,5 

Dubbelglas 

HR++ glas 

Kierdichting 

Installatie 

HR ketel 

Warmtepomp 

WKK 

Koeling 

Verlichtingsregeling 

Verlichtingsvermogen 

PV cellen hotovoltaische cellen 

--- - -- - - ----
\: -tii [11\A_,-_.•1 
H~ .. ._. ~: • ,~ ,,~-=--~-~ 

Maatregel pakket 

3 4a 

C D 
C 

B 

Afbeelding 4.7: Verschillende maatregel mogelijkheden 'ingrijpende ingreep' 

4 be 

D 
C 

Maatregelpakket 3 is ongeveer vergelijkbaar met het nieuwbouwniveau van 2003 
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In maatregelpakketten 1 en 2 is een warmtepomp opgenomen als te treffen 
maatregel. Warmtepompen zijn echter niet makkelijk in bestaande kantoorgebouwen 
te plaatsen, aangezien hier in plaats van een systeem voor luchtverwarming 
(radiatoren), een systeem voor stralingswarmte (vloer/muren) nodig is. Bovendien is 
een warmtepomp slechts (beter) geschikt voor kantoren groter dan 5.000m2

• 

Tenslotte maakt een warmtepomp gebruik van elektriciteit i.p.v gas, waardoor in het 
model een scheve verdeling zou ontstaan. Daarom is gekozen om ook 
maatregelpakketten 1 en 2 een HR-ketel als installatiemaatregel in te voeren. 

2. Kleine ingreep 

De maatregel 'Kleine ingreep' is een tussenweg voor de verhuurder die (nog) geen 
ingrijpende renovatie wil toepassen. De kleine ingreep zal weinig tot geen invloed 
uitoefenen op de labeling van het object, de Asset Rating. Echter de maatregel zal 
wel invloed hebben op het energieverbruik en zodoende kan het verbruik, de 
operational rating wel beïnvloed worden. 

In afbeelding 4.8 is een selectie te zien van maatregelen die onder de noemer 
'Kleine ingreep' kunnen vallen. Deze maatregelen zijn afkomstig van de 
maatregelenlijst opgesteld door SenterNovem25

. In bijlage 12 is een uitgebreide tabel 
te zien van mogelijke maatregelen voor zowel kleine als ingrijpende maatregelen. 

Maatregel Kosten Besparina 
Een pompschakeling I toerenregeling €200,- / €600,- 35% 
aanbrengen op ruimtekoeling 
Waterzijdig inregelen €2.000,- / €3.000,- 15% 
TL-armaturen met een hoger rendement €20,- / €100,- 5-40% 
Isoleer verwarmingsleidingen €2,- / €25,- per m 2-6% 
Isoleer appendages €20,- / €100,- per app. 2-6% 

Afbeelding 4.8: Selectie 'Kleine ingreep' maatregelen 
Bron: : http://www.kuiperinternetdiensten.nl/kompas/default.asp?disp=search&sct=Kantoren, 23-02-
2006, Maatregelenlijst kantoren, SenterNovem 

De investeringskosten voor deze maatregel kunnen in de exploitatie van de 
verhuurder worden verrekend. Een andere optie is dat de verhuurder in overleg met 
de huurder de kosten deelt of de kosten doorberekend in de huurprijs. Zeker als 
duidelijk is dat met name de huurder van de maatregel profijt van zal hebben. De 
operational rating, het verbruik, zal in tegenstelling tot de asset rating naar alle 
waarschijnlijkheid een betere gradering verkrijgen. Dit houdt een lager 
energieverbruik in voor de huurder, ofwel een kostenbesparing op energie. 

3. Niets doen 

De maatregel 'niets doen' behoeft geen nadere uitleg. Indien het object over een 
zeer goede energieprestatie beschikt (A of B) en het energieverbruik is daarbij in 
verhouding, dan is er ook geen aanleiding om een andere maatregel te treffen. 

25 Bron: http://www.kuiperinternetdiensten.nl/kompas/default.asp?disp=search&sct=Kantoren, 23-02-
2006, Maatregelenlijst kantoren, SenterNovem 
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Investering 
De genoemde maatregelmogelijkheden 2 en 3 zullen een investering van de 
verhuurder vragen. De verhuurder zal dit wellicht kunnen financieren uit eigen 
vermogen, anders is er de mogelijkheid met financiering uit vreemd vermogen. Hier 
zal een interest percentage ( i) over berekend worden. 

Afhankelijk van het soort maatregel dat de verhuurder treft zijn de 
investeringskosten aan het begin (P) bekend. Gekeken wordt wat de hoogte zal zijn 
van de gelijke jaarlijkse afbetalingen (A). In afbeelding 4.9 is dit schematisch 
weergegeven. Aan de hand van het aantal periodes (N) zijn de totale 
investeringskosten na N jaar te berekenen (A * N). 

p 

î 1i2i3i4i5i6i7i N_. 

A = P (A/P, i%, N) 

(A/P, io/o, N) = ( i(1+ i)"N) / ( {1+ i)"N -1) 

A=? 

Afbeelding 4.9: Annuïteiten berekening 
Bron: W. Sullivan e.a. (2002), Ençiineerinçi Economv, Prentice Hall 

In het software ondersteunende model kan een interestpercentage ingevoerd 
worden. Het model berekent voor maximaal 25 jaar, per jaar de totale 
investeringskosten en energiebesparing. Wanneer de (totale) energiebesparing voor 
N jaar de totale investeringskosten (met i interestpercentage en N periodes) 
overstijgt is N, de terugverdientijd, bekend. 

Maatregelmogelijkheid 2: 'De kleine ingreep' wordt in de exploitatie 
opgenomen onder onderhoud. Maatregelmogelijkheid 3:'De ingrijpende ingreep 
(renovatie)' zal echter buiten de exploitatie berekend worden en zodoende een 
huurprijs verhoging voor de huurder inhouden. Dit uiteraard in overleg met de 
huurder. 

4.3.3 Maatregelen huurder 
Niet alleen de verhuurder kan maatregelen treffen, ook de huurder kan door kleine 
aanpassingen en zijn gedrag een energiebesparing bewerkstelligen en daardoor een 
C02 reductie bereiken. Daarnaast kan de huurder de verhuurder aansporen tot het 
treffen van energiebesparende maatregelen. Indien de verhuurder geen gehoor geeft 
kan de huurder besluiten (na contract eindiging) het object te blijven huren of 
verhuizen. Als derde en laatste mogelijkheid kan de huurder besluiten niets te doen. 

Belangrijk is dat de huurder zich bewust wordt van het energiegebruik en hier 
een kritische blik op werpt. 

In afbeelding 4.10 zijn de mogelijkheden weergegeven wanneer de huurder besluit 
zelf energiebesparing te bewerkstelligen. Deze energiebesparing kan voortkomen uit 
een aanpassing van het gedrag, het maken van een geringe aanpassing en/ of het 
doen van energiebeheer. 

Met zuinige kantoorapparatuur en het beperken van het elektriciteitsgebruik 
buiten kantooruren kan het elektriciteitsgebruik teruggebracht worden tot 10% van 
het gebruik tijdens kantooruren. Het beperken van het elektriciteitsgebruik buiten 
kantooruren reduceert het energieverbruik met 25 - 30 PJ in 2020 (Harmelink et al, 
2005). 
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Gedrag Het sluiten van ramen en deuren 
Apparatuur uitschakelen ipv standby 
Uitschakelen airco en electrische verwarming 
Uitschakelen verlichting 
Energiebesparing op energiezuinige kantoorapp 
Ventilatie 's nachts met buitenlucht 
Sluiten radiatorkranen bij open ramen 

Geringe aanpassing Zonwering aanbrengen 
Deurdranger installeren 
Tochtwering aanbrengen 
CV installatie goed laten inregelen 
Aan-/afwezigheidsdetector op verlichting 
Tijd-/aanwezigheidsschakelaar op ventilatoren 

Beheer Het bewaken van het energieverbruik 
Verzamelen gegevens energieverbruik 
Opstellen energiebalans 
Besparingsvoorstellen opstellen 
Subsidie mogelijkheden bijhouden 
Stimulans aan personeel energiezuinig handelen 

Afbeelding 4.1 0: Mogelijke maatregelen voor de huurder 
Bron: http://www.kuiperinternetdiensten.nl/kompas/default.asp?disp=search&sct=Kantoren, 23-02-2006, 
Maatregelenlijst kantoren, SenterNovem 

De huurder kan bovendien ook een bijdrage leveren aan de reductie van C02 uitstoot 
door middel van duurzame energie. Duurzame energie is een verzamelterm voor 
energiebronnen die uit 'hernieuwbare' bron kunnen worden gewonnen. De winning 
van duurzame energie leidt dan ook niet tot uitputting van de voorraad. 

Er zijn twee vormen van duurzame energie. Ten eerste zijn er bronnen van 
duurzame energie die elektriciteit opwekken. Te denken valt aan windenergie, 
(fotovoltaïsche) zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Daarnaast zijn er 
bronnen van duurzame energie die warmte produceren. Te denken valt hierbij aan 
aardwarmte, warmte en koudeopslag, (thermische) zonne-energie en 
warmtepompen (omgevingsenergie). 
Momenteel wordt drie procent van de Nederlandse energievoorraad gewonnen uit 
duurzame bronnen. De overheid streeft ernaar om dit percentage in 2020 te laten 
oplopen tot 10%.26 

26 Bron: http://www.milieuloket.nl/, Milieuloket, 04-01-2006 
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4.4 Uitwerking model 
Naar aanleiding van een verandering in de marktpositie van het bestaande 
kantoorobject kan een verhuurder besluiten maatregelen te treffen. De verhuurder 
heeft hierbij de keuze uit drie opties: 

1. Ingrijpende ingreep (renovatie) 
2. Kleine ingreep 
3. Niets doen 

Bij de verschillende maatregelen horen investeringskosten, maar ook een 
kostenbesparing op energie. Al naargelang het type maatregel kan het object in een 
andere (betere) klassenindeling ingedeeld worden. 

De asset rating houdt direct verband met de operational rating. De uitrusting van een 
object is deels verantwoordelijk voor het energieverbruik. Uiteraard is de huurder 
grotendeels zelf verantwoordelijk voor het energieverbruik. Naar aanleiding van dit 
energieverbruik en daarbij de kosten voor energie kan de huurder besluiten 
maatregelen te treffen. Het imago en /of maatschappelijk ondernemen van de 
huurder kan invloed hebben op de waarde die de huurder hecht aan een 
energielabel en daarom op de besluitvorming tot het treffen van maatregelen. 

1. Beschikt het object over een goede / redelijke energieprestatie, maar is het 
energieverbruik erg hoog dan kan de huurder besluiten zelf maatregelen te 
treffen met als doel het energiegedrag / beheer aan te passen. 

2. Is de energieprestatie van het object èn het energieverbruik in orde, dan is er 
geen noodzaak tot het treffen van maatregelen. 

3. Beschikt het object niet over een goede energieprestatie dan kan de huurder 
de verhuurder aansporen tot het treffen van maatregelen. Het energieverbruik 
zal hier ook lager van worden. 

Zie afbeelding 4.11 voor de uitbreiding van het model. 
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Introductie EPBD-richtlijn 
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Afbeelding 4.11: Uitwerking model aspect 'Actoren' 

L. Breeve 

- ....... - 1 
1 Gemiddelde huurprijs €1m2 

1 

i,ii, l .. .. iii,·-=i···· ..... 
Operational Rating 

Werkelijk energieverbruik 

Niets 
doen 

- € 

+€ 

55 

Eneroiekosten 

Huurder Acties 

Verhuurder 
aansporen 

Energie 
gedrag 

aanpassen 

Niets 
doen 

1 
1 

-------------------- --------------- -
1+€ ------------

Energie besparing 

Juni2006 



TUie Real Estate Management & Development 

Hoofdstuk 5: Externe factoren 
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Introductie EPBD-richtliin 

Bestaand kantoorobject 

Actoren 

Naast de invloed van de EPBD richtlijn, 
behandeld in hoofdstuk 3, met 
gevolgen voor het vastgoed, kan de 
marktpositie van het object en de 
beslissingen die de verhuurders 
kunnen nemen ten aanzien van 
verbetering van de energieprestatie van 
hun vastgoed beïnvloed worden door 
externe factoren. De markt voor 
kantoren is bijvoorbeeld zo'n aspect. 
Maar ook de energieprijzen zullen een 
rol spelen. In de volgende twee 
paragrafen worden deze twee andere 
belangrijke externe factoren toegelicht. 
Dit betreft het laatste aspect van het 
model, zie ook afbeelding 5.1. 

Afbeelding 5.1: Model 

5.1 Energieprijzen 
In paragraaf 4.2.1 kwam naar voren dat de energiekosten ongeveer voor 6 a 7 % 
deel uit maken van de totale lasten. Door de vrije energiemarkt is er een onderscheid 
te maken in het transport van energie en de levering van energie. In Nederland ligt al 
een uitgebreid gas en elektriciteitsnetwerk. De netbeheerder zorgt voor het beheer 
van dat net. Een netbeheerder kan daarnaast ook leverancier van energie zijn. De 
prijs van energie is opgebouwd uit de volgende drie aspecten, in bijlage 8 zijn de 
kosten van deze aspecten nader toegelicht: 

1. De energiebelasting en Milieukwaliteit Elektriciteit Productie. Deze worden 
direct overgedragen aan de overheid. De energiebelasting wordt geheven 
over de afgenomen hoeveelheid energie 

2. De leveringskosten. Dit betreft de in- en verkoop van energie. Deze waarde 
schommelt het gehele jaar. Daarnaast omvatten de leveringskosten ook het 
vastrecht en de vaste kosten voor de dienstverlening van de leverancier. 
Tenslotte omvatten de leveringskosten voor gas ook de transporttoeslag voor 
de gaslevering. De kosten van deze transporttoeslag zijn hoger naarmate de 
afstand tot Groningen groter wordt. 

3. Netbeheer / netwerkkosten. Dit betreffen de kosten voor het regionale net 
zoals kabels, leidingen en het onderhoud ervan. 

In afbeelding 5.2 en 5.3 is de verdeling van deze kosten op de totale energierekening 
te zien. Het aspect levering kan nogal schommelen en daardoor kunnen de prijzen 
dus ook stijgen / dalen. In 2006 zijn de energieprijzen aanzienlijk gestegen, de 
energierekening zal hierdoor duidelijk duurder uitvallen. De operational rating, de 
gradering van het energieverbruik, wordt dan zeker een interessant instrument. 
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Afbeelding 5.2: Opbouw prijzen elektriciteit 
Bron: www.nuon.nl. 06-12-2005 
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Afbeelding 5.3: Opbouw prijzen gas 
Bron: www.nuon.nl, 06-12-2005 
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De wereld blijft de komende vijfentwintig jaar onverminderd afhankelijk van aardolie 
en de vraag naar energie blijft fors stijgen. Dit vooral als gevolg van de economische 
groei van China en India. Uit het "World Energy Outlook 2005" van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) blijkt dat de winning van aardolie twee keer zo duur wordt 
in vergelijking met de afgelopen tien jaar om aan deze toenemende vraag te voldoen. 
Indien Europa en Amerika niet fors investeren in duurzame energie zal de vraag naar 
aardolie tot 2030 met 50 procent stijgen. Een radicale vergroening van de 
transportsector zou de vraag naar aardolie terug kunnen brengen tot 40 procent. 

Het IEA verwacht in 2030 een jaarlijkse wereldwijde toename van C02 met 52 
procent. Met forse investeringen in duurzame energie zal de uitstoot van 
broeikasgassen in 2030 slechts met 30 procent toenemen.27 In bijlage 9 is een 
energiescenario weergegeven. 

Geconcludeerd kan worden dat de energieprijzen naar alle waarschijnlijkheid in de 
toekomst zullen gaan stijgen . Dit betekent voor de huurder hogere lasten voor 
energie bij gelijkblijvend verbruik. Aangezien het vastgoedobject deels 
verantwoordelijk is voor het energieverbruik, kan de huurder eerder verhuisgeneigd 
raken naar een energiezuiniger pand. Als reactie op deze ontwikkeling kan de 
verhuurder besluiten maatregelen te treffen. 

27 Bron: www.milieuloket.nl, Persbericht ministerie van Economische Zaken (november 2005), 
Wereldwijde energieconsumptie stijgt tot 2030 met minimaal 40 procent 
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5.2 Vastgoedmarkt 
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de EPBD-richtlijn gevolgen zal hebben voor 
de huurders en verhuurders van bestaande kantoorobjecten. Naast deze nieuwe 
regelgeving die uiterlijk in januari 2009 ingevoerd zal worden, heeft de verhuurder te 
maken met de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt kent een sterk vertraagd cyclisch 
verloop, ook wel de varkenscyclus genoemd. In dit cyclische verloop z~n vier stadia 
te onderscheiden, te weten recessie, herstel, expansie en inkrimping2

• De looptijd 
van deze cyclus bedraagt ongeveer 10 jaar. In de eerste twee stadia (recessie en 
herstel) wordt gesproken van een vragersmarkt, waar de vragers (huurders) een 
sterke onderhandelingspositie hebben ten gevolge van het grote aanbod en de 
weinige vraag. De andere twee stadia worden aangeduid als een aanbiedersmarkt 
waar juist het omgekeerde het geval is en de aanbieders (verhuurders) het voor het 
zeggen hebben. 

In een vragersmarkt moet de verhuurder meestal huurconcessies doen29 om het 
object toch verhuurbaar te houden en dus leegstand te voorkomen. Enkele 
huurconcessies zijn bijvoorbeeld upgrading - verhoging van het kwaliteitsniveau van 
bijvoorbeeld de entree, luifel, gevel-, huurvrije periode(n) / huurkorting, 
onderhandelmogelijkheden in huurcontract in looptijd, opzegtermijnen, optieperiodes 
en afzien van de bankgarantie van enkele maanden huurverplichting. 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de EPBD-richtlijn consequenties zal hebben voor de 
marktpositie/ verhuurbaarheid van het vastgoed. De maatregelen die de verhuurder 
zou kunnen besluiten te treffen, 'kleine ingreep' en/of 'ingrijpende ingreep 
(renovatie)', met als doel het reduceren van het energieverbruik, zou de verhuurder 
kunnen gebruiken om het object beter in de markt te zetten. 

De energieprestatie van een vastgoedobject is in de toekomst door de invoering van 
de EPBD richtlijn duidelijk te zien op een energielabel. Een slechte energieprestatie 
leidt tot een lage gradering op het label, bijvoorbeeld een F of G gradering. 
Aangezien de prestatie van het object in zekere mate een bijdrage levert aan het 
energieverbruik, kan een lage gradering van het object mogelijk gezien worden als 
een object met een hoger energieverbruik. In een markt met veel aanbod, een markt 
waar de onderhandelingspositie bij de huurder ligt, kan deze lage gradering de 
marktpositie van het object mogelijk negatief beïnvloeden. In een markt met weinig 
aanbod, zullen toekomstige huurders wellicht minder kieskeurig zijn. Echter op de 
lange termijn zal een object met een slechte energieprestatie mogelijk te maken 
krijgen met leegstand en kunnen verhuurders besluiten maatregelen treffen. 

De marktontwikkelingen voor de kantoren heeft invloed op de marktpositie 
van het object en kan de gevolgen van de EPBD-richtlijn versterken of verzwakken. 

28 Bron: Janssen, 1.1, Keeris, W.G., Commercieel Vastgoed 1 (2001). Technische Universiteit Eindhoven 
29 Bron: Klomp, G, Commercieel Vastgoed 2 (2003). Technische Universiteit Eindhoven 
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Huidige verhuurmarkt voor kantoren 
In het derde kwartaal van 2005 was 5000 ~--------------~ 

er nog steeds sprake van een 
vragersmarkt. In 2004 steeg zowel 
het aanbod als de vraag van 
kantoorruimte, echter het aanbod is 
nog steeds 4 keer zo groot als de 
opname, zie afbeelding 5.6. Er zijn 
twee belangrijke verhuismotieven ten 
gevolge van de magere economische 
groei: concentratie en verplaatsing. 
Zodoende zijn de huurprijzen 
gedaald, in het bijzonder voor 
bestaande bouw, en herstel van de 
markt zal nog even op zich laten 
wachten.30 

1000 

'01 '02 '03 '04 '05 

Aanbod 

Afbeelding 5.6: Aanbod en opname kantoren 
Bron: Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2005 (2005) 

Het aanbod van nieuwe kantoorgebouwen is echter gedaald van 35% naar 25%. Dit 
kan worden verklaard door het feit dat er weinig nieuwbouw kantoorgebouwen 
worden gerealiseerd en dat oudere kantoorgebouwen steeds vaker ingeruild worden 
voor nieuwbouw complexen. Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat er een grote 
voorraad ontstaat van oudere, incourante en moeilijk verhuurbare kantoorobjecten. 
Deze objecten zullen op het gebied van energieprestatie ook minder scoren, 
waardoor deze panden wellicht nog moeilijker verhuurbaar worden. Herbestemming 
van deze objecten is vaak ook geen optie door de hoge kosten. 

30 Bron: Sprekende Cijfers KantorenmarKt 2005 
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5.3 Uitwerking model 

Naast de EPBD richtlijn zijn er nog twee belangrijke factoren die invloed hebben op 
het vastgoed met betrekking tot energie, namelijk de energieprijsontwikkeling en de 
markt voor kantoren. De energieprijsontwikkeling heeft direct gevolgen op de kosten 
die de huurder maakt voor energie en is voor de verhuurder ook een impuls om meer 
te investeren in duurzame energie en om huurders te behouden/aan te trekken. 

In de periode 1996 tot 2005 zijn de gemiddelde energieprijzen met 5 a 6% per 
jaar toegenomen. Echter in 2006 zijn de prijzen met ca 15% toegenomen. Om deze 
externe factor in het model toe te passen, is gekozen voor een optie met een 
energieprijsstijging van 5%, 11 % en 15%. 

De vraag en het aanbod van kantoorobjecten, ofwel de markt voor kantoren, 
heeft invloed op de marktpositie van een kantorenobject. In het model kan 
aangegeven worden welk type markt van toepassing is: een 'aanbiedersmarkt', met 
veel vraag of een 'vragersmarkt' met veel aanbod. In afbeelding 5.7 is dit deel van dit 
model met externe factoren weergegeven. 

Markt 
ontwikkeling 

Introductie EPBD-richtlijn 

Bestaand kantoorobject 

Locatie+ m2 

AR prestatie 

Marktpositie 

Actoren 

Huurprijs 

OR verbruik 

Energie 
kosten € 

Afbeelding 5.7: Uitwerking model aspect 'Externe factoren' 
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Hoofdstuk 6: Completering model 

In dit hoofdstuk zullen alle aspecten 
van het model behandeld in 
voorgaande hoofdstukken bij elkaar 
gebracht worden, zie afbeelding 6.1. 
Het mechanisme dat hierdoor ontstaat, 
zal aan de hand van het uitgebreide 
onderzoeksmodel uitgelegd worden. 

In paragraaf 6.1 zal het totale model 
behandeld worden. In paragraaf 6.2 zal 
de 'tool', het model in Microsoft Excel, 
worden toegelicht. Deze tool is terug te 
vinden op bijgevoegde cd-rom. 

6.1 Onderzoeksmodel 

Real Estate Management & Development 

Introductie EPBD-richtliin 

Bestaànd kantoorobject' 

Afbeelding 6.1: model 

In afbeelding 6.2 is het model voor dit onderzoek weergegeven. De EPBD-richtlijn 
heeft voor het vastgoed één zeer belangrijk aspect als gevolg, namelijk het 
energielabel met de Asset en Operational Rating. De Asset Rating kan hierbij invloed 
uitoefenen op de marktpositie van het object. Een slechte energieprestatie van het 
object , met dus een lage gradering op het label, kan een negatieve invloed hebben 
op de marktpositie van het object, aangezien deze prestatie door middel van het 
label, welke al bekend is bij witgoed, voor iedereen makkelijk te interpreteren is. De 
marktpositie wordt ook beïnvloed door de ontwikkeling op de vastgoedmarkt. Een 
aanbiedersmarkt, waarbij de vraag groter is dan het aanbod, geeft de verhuurder een 
betere onderhandelingspositie en kunnen de huurders minder (hoge) eisen stellen 
aan het vastgoed. 

Een slechte energieprestatie van het object heeft gevolgen voor de marktpositie. 
Deze marktpositie kan voor de verhuurder tot uitdrukking komen in de vorm van 
leegstand (verhuurbaarheid) en daardoor ook op de doelstelling van de verhuurder: 
een zo goed mogelijk rendement behalen. Ook een stijging van de energieprijs kan 
de verhuurder indirect beïnvloeden om te investeren in een duurzaam pand. De 
huurder die de energiekosten betaalt, zal een forse stijging van de energieprijzen 
nauwlettend in de gaten houden. Indien deze lasten verlicht kunnen worden door een 
energiezuiniger pand zal de huurder wellicht minder verhuisgeneigd zijn. Ook kan het 
imago van de huurder of het maatschappelijk ondernemen een reden voor de 
huurder vormen om een energiezuinig pand te huren. 

De verhuurder kan daarop besluiten maatregelen te treffen. De verhuurder beschikt 
hierbij over 3 mogelijkheden. 
• 

• 

Beschikt het object over een goede energieprestatie en vergelijkbaar 
energieverbruik dan zal de verhuurder besluiten 'niets te doen'. 
Beschikt het object niet over een goede energieprestatie en drukt dit op de 
marktpositie van het object, dan kan de verhuurder besluiten tot het treffen van 
maatregelen. Hierbij zijn twee typen maatregelen te onderscheiden, namelijk 
1. Een ingrijpende renovatie, welke bij voorkeur op een moment geschied 

wanneer het object toe is aan vervanging. Op deze manier is de 
terugverdientijd een stuk korter dan wanneer er niet sprake zou zijn van een 
'natuurlijk moment'. 
Deze investering in het object wordt veelal buiten de exploitatie gelaten. Dit 
heeft een verhoging van de huurprijs als gevolg. Deze nieuwe huurprijs moet 
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echter wel in verhouding staan tot de energiebesparing, de kostenbesparing 
voor de huurder zelf. 
Echter, de maatregel zorgt voor een betere energieprestatie van het object, 
oftewel een betere gradering van het object (AR), waarbij ook een verbetering 
van de energiekostenbesparing (OR) verwacht wordt. 

2. Een kleine ingreep. Deze ingreep zal niet terug te zien zijn in de Asset Rating, 
maar vooral in de Operational Rating. Het object gaat er niet 'zichtbaar' op 
vooruit. Dit zijn maatregelen voor objecten met opzich een redelijke / goede 
energieprestatie, maar waar het energieverbruik in verhouding erg hoog ligt. 
De kosten voor de kleine ingreep vallen onder het 'groot onderhoud' en 
veroorzaken op dat moment voor een negatieve kasstroom. 

Het energieverbruik laat zich uitdrukken in energiekosten. Deze worden extern ook 
nog beïnvloed door de energieprijs (ontwikkeling). Aangezien de huurder de 
energiekosten betaalt kan de hoogte van die kosten aanleiding zijn om actie te 
ondernemen. 
Vervolgens kan gekeken worden of het energieverbruik (van de huurder) 
overeenkomt met de klasse van het object. Beschikt het object namelijk over een A 
waardering dan lijkt het onlogisch als het verbruik met een D of lager wordt 
geclassificeerd. 

De huurder heeft bij het treffen van maatregelen keuze uit drie mogelijkheden: 
1. Indien de waardering van het object goed is dan zal de huurder de besparing 

op energie zelf moeten bewerkstelligen in een aanpassing van zijn/haar 
gedrag. 

2. Beschikt het object over een goede waardering en is het energieverbruik 
evenredig daarnaar, dan zal de huurder (voorlopig) geen maatregelen hoeven 
te treffen. 

3. Beschikt het object niet over een goede waardering dan kan de huurder de 
verhuurder aansporen tot het treffen van (extra) maatregelen en op die 
manier ook een energiebesparing te verkrijgen. 
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6.2 Software ondersteunend model 

Om het model met het mechanisme, welke in gang wordt gezet door invoering van de EPBD
richtlijn, overzichtelijk en hanteerbaar te maken is het model ook in een tool vormgegeven. In 
paragraaf 6.2.1 zal allereerst een inleiding gegeven worden van deze tool. Vervolgens zal in 
paragraaf 6.2.2 een uitleg gegeven worden hoe het model vertaald is naar deze tool. In 
paragraaf 6.2.3 zal de inhoud van het model behandeld worden. Tenslotte zal in paragraaf 
6.2.4 het model / tool aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. Op het achterblad 
is een cd-rom toegevoegd met het software ondersteunende model. 

6.2.1 Inleiding 
Gekozen is om het model uit afbeelding 6.2 te ondersteunen door een tool. Deze tool moet 
aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk: 
• Het mechanisme illustreren welke in gang wordt gezet door invoering van de EPBD

richtlijn, zie ook afbeelding 6.2 
• Grote hoeveelheid informatie inzichtelijk en eenvoudig weergeven 
• Berekeningen uitvoeren op basis van input gegevens: 

Uitgangspunt van het object: dak/grondvloeroppervlak, lengte/ breedte /hoogte van 
het object, gevel en raamoppervlakte enz 
Energieverbruik en gradering van de operational rating. 
Energiekosten, gekoppeld aan verbruik, jaar en gem. energieprijsstijging per jaar 

- Van verschillende maatregelen de investeringskosten, energiebesparing en 
terugverdientijd berekenen, gekoppeld aan uitgangspunt object en interestpercentage 

- Gradering en totale C02 emissie na gekozen maatregelen 
• Advies en indicatie geven over energiebesparende maatregelmogelijkheden. 
Om de grote hoeveelheid informatie uit het model eenvoudig en inzichtelijk over te brengen 
aan de gebruikers van het model is gekozen voor een computermodel, opgemaakt in 
Microsoft Excel. 

Het software ondersteunende model is bedoeld voor een grote doelgroep gebruikers, 
namelijk de verhuurders en / of huurders van bestaande kantoorgebouwen. 

Het doel van het model is om deze gebruikers een beeld te geven van de gevolgen 
van de invoering van de EPBD-richtlijn. De gebruikers kunnen door enkele gegevens in te 
vullen in het model over een object die zij huren/in bezit hebben een advies-indicatie krijgen 
van de mogelijke maatregelen met bijbehorende investeringskosten, energiebesparing en 
terugverdientijd. Ook is te zien wat de verbetering op de ratings zou zijn. 

Het model wil de verhuurders en huurders energiebewuster laten worden m.b.t hun 
kantoorobject. Niet alleen op maatschappelijk niveau, met de gevolgen van de C02 uitstoot, 
maar ook op objectniveau. Energie kan bij blijvend stijgende energieprijzen een grote 
kostenpost gaan vormen op de gebruikskosten van een object en de marktpositie 
beïnvloeden. 

Het model heeft niet de intentie om specifiek voor een object gedetailleerde 
berekeningen uit te voeren, een EPA-U is hiervoor een goede optie. 
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6.2.2 Vertaling naar software ondersteunend model 
In afbeelding 6.3 is een uitgebreider schema te zien van de benodigde input en is te zien 
welke output het model geeft. Het schema dient van links naar rechts van boven naar 
beneden gelezen te worden. 

Een groot verschil tussen het model uit afbeelding 6.2 en het software model is de 
lay-out. De externe factoren zijn bij elkaar gevoegd in één vlak met externe factoren. En bij 
het aspect maatregel is verhuurder boven de huurder geplaatst. Hiervoor is gekozen omdat 
maatregelen die de verhuurder treft mogelijk invloed hebben op het energieverbruik (OR). 
Het grootste verschil betreffen de berekeningen die gedaan worden in het software 
ondersteunende model. In afbeelding 6.3 is te zien welke kenmerken / waarden ingevuld 
dienen te worden als 'INPUT'. Vervolgens is ook te zien wat de uitkomst is van de 'INPUT' in 
de 'OUTPUT'. Dit betreffen de consequenties als gevolge van de invoering van de EPBD
richtlijn . In afbeelding 6.4 is het uiteindelijke model in het software ondersteunende 
programma te zien. 

MHtregol 

INPUT 

ltlmgtkolllft 
• Ene,aiebnparing (oalc ih lcGltln) 
• ÎWIIW'rdi• 

• Energiebesparing (oek In kattllt) 
. C02 amisaie Il kg (+n111-1kend 
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lnvu/volgorde model 

Om tot een goede werking van het model te komen, is de volgorde van invullen van belang. 
In afbeelding 6.5 is met de cijfers 1 tot en met 5 de volgorde van invullen weergegeven. 
Allereerst dienen de velden 1 Urn 3 ingevuld te worden, vervolgens kan naar veld 4 en 
daarna naar veld 5 gegaan worden. Echter, veld 4 kan ook overgeslagen worden. De 
huurder kan het model dus ook aanwenden zonder de verhuurder. De verhuurder 
daarentegen hoeft niet noodzakelijk naar veld 5 te gaan. 
In het model kan bij de 'pijl tekens' een waarde ingevuld of een keuze gemaakt worden, deze 
cellen zijn bovendien extra benadrukt door een gele kleur. In paragraaf 6.2.3 zullen de vijf 
delen uit afbeelding 6.5 per deel behandeld worden. 

T Een keuze kan worden emaakt uit verschillende o ties 

De bedoeling is dat verhuurder en / of huurder een kantorenobject in gedachten neemt welke 
hij/zij in bezit heeft respectievelijk huurt en de kenmerken van dit object invoert in het 
software ondersteunende model. 

Beslissingsmodel introductie EPBD-rlchtlijn •. . . . . · ~ 1 J/! :1 TU / e .. __ 

6.2.3 Inhoud (berekeningen) van het software ondersteunende model 
Het software ondersteunend model bestaat uit de volgende de aspecten: 
• Bestaand kantorenobject (deel 1 en 2) 
• Externe factoren ( deel 3) 
• Maatregel (deel 4 en 5) 
Deze aspecten zullen nu per aspect en per deel uitgebreid behandeld worden 
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Bestaand kantorenobject 

Het deel bestaand kantorenobject kan opgedeeld worden in twee delen. Allereerst is er een 
deel waar algemene kenmerken ingevuld kunnen worden. Het andere deel gaat over het 
energieverbruik. In afbeelding 6.6 is het eerste deel van het model in het software 
ondersteunende programma te zien. 

1 Bestaand kantoorobject Bij 'Locatie' kan een keuze worden gemaakt uit . ---- - -====--

2. 

l,.Gl,lfie oen t-ta-ag, Centrurn • verschillende locaties in Nederland. Dit 

L1191t1nd 
o.a. 

► 4.C!OO m' 
i------6-c-------t 

--------- - "' Middelgrnol 

orter dan 1 jaar 

C 

Afbeelding 6.6: Bestaand kantoorobject, 
deel 1 : Algemene kenmerken 

betreffen de locaties uit bijlage 1. Aan deze 
locatie is een gemiddelde huurprijs gekoppeld. 
Deze huurprijs wordt vermeld in het deel (2) 
van het energieverbruik. 

Vervolgens kunnen kenmerken als netto 
vloeroppervlakte en het aantal bouwlagen 
ingevuld worden. Met deze gegevens worden 
de uitgangspunten voor andere 
objectkenmerken berekend, zoals 
dak/grondvloeroppervlakte. Dit is al behandeld 
in paragraaf 4.3.1 . 

Ook kan in het model aangegeven worden of 
het object geheel of gedeeltelijk leeg staat en 
de duur daarvan. Deze kenmerken worden 
kwalitatief meegenomen bij de 'aanbeveling 
maatregel' voor de verhuurder, dit zal verder 
behandeld worden in 'Maatregel'. 

Tenslotte kan het belangrijkste kenmerk, namelijk de gradering van het energielabel ingevuld 
worden. In dit model vallen nieuwbouw objecten onder de klasse A en B en een gemiddeld 
kantorenobject in Nederland onder klasse D / E. Voor een juiste/precieze gradering is de 
energie-index bepalend. In afbeelding 3.4 is de gradering naar energie-index ingedeeld. 

In afbeelding 6.7 is het tweede deel van het model in het software ondersteunende 
programma te zien. Dit deel behandelt het energieverbruik. 

630.CDJ €/ f!_ 

GIMrbrvik 
Goed gait oleerd 1 .,,, 1990-2000, ene,rgiezuinig 

!-loog, Hl;!107 • 
322:00 1 156.040 Kwh 

44.718 € 
'6 ,63, 

En rgi 

Afbeelding 6.7: Bestaand kantoorobject, deel 2: Energieverbruik 
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Allereerst wordt de gemiddelde 
huurprijs getoond, deze is 
gerelateerd aan de locatie 
(ingevuld in deel 1) en het jaar 

• (externe factoren) inclusief een 
inflatie van 1,6% per jaar. 

Indien het energieverbruik niet 
bekend is, kan een indicatie van 
het gas-, en elektriciteitsverbruik 
berekend worden . Voor het 
gasverbruik zijn gegevens als 
mate van isolatie ( 5 puntsschaal) 
en keteltype van belang. Voor het 
elektriciteitsverbruik is het 
bouwjaar van belang. In de witte 
cellen bij 'Indicatie verbruik / jr' 
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wordt vervolgens de indicatie van het gas en elektriciteitsverbruik van het object per jaar 
weergegeven. Hiervoor is het netto vloeroppervlak, ingevuld in deel 1 gebruikt. 

Vervolgens kan deze waarde ingevoerd worden in de gele cellen:'Energieverbruik / jr'. Indien 
het energieverbruik van dat jaar wel bekend is, kan deze gelijk ingevuld worden. Over dit 
verbruik, uitgesplitst naar gas-, en elektriciteitsverbruik wordt de kg CO2 berekend. 
Bovendien wordt de gradering voor zowel het gas-, als het elektriciteitsverbruik 
weergegeven. De gradering van het verbruik is terug te vinden in paragraaf 3.3.2 in de 
afbeeldingen 3.6 en 3.7. Daarnaast worden ook de kosten per jaar voor het energieverbruik 
weergegeven. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn in bijlage 8 nader toegelicht. Deze 
kosten worden bepaald door externe factoren , waar het jaar en de verwachting van de 
energieprijsstijging ingevoerd kunnen worden. 

Ook wordt de verhouding van deze energiekosten op de totale kosten (huur + 
energie) weergegeven. Hoe hoger dit percentage, des te meer betaalt de huurder aan 
energie. 

Tenslotte wordt de totale gradering van de Operational Rating weergegeven in 
'Energieverbruik OR', deze is gebaseerd op kg CO2 emissie van het totale gas-, en 
elektriciteitsverbruik, in paragraaf 3.3.2 is dit uitgebreid behandeld. 

Uiteindelijk wordt ook de match tussen de Asset Rating (uit deel 1) en de Operational 
Rating (uit deel 2) weergegeven. Deze match is behandeld in paragraaf 3.3.3. 

Externe factoren 

De externe factoren zijn in het software ondersteunend model 
weergegeven zoals in afbeelding 6.8. De externe factoren omvatten 
enerzijds de energieprijsontwikkeling. Bij de kosten van het 
energieverbruik per jaar (in deel 2, bestaand object), speelt het jaar een 
belangrijke rol. 

Daarnaast kan een verwachting van de energieprijsstijging 
gegeven worden. Dit kan een 5%, een 11% of een 15% stijging betreffen. 

Tenslotte kan ook het type kantorenmarktmarkt aangegeven worden: een 
aanbieders-, of een vragersmarkt. In paragraaf 5.2 is dit aspect uitgebreid 
behandeld. Het type markt heeft een kwalitatieve weging welke 
meegenomen wordt bij de 'Aanbeveling maatregel' voor de verhuurder. 

Afbeelding 6.8: 
Externe factoren 

Maatregel 

Externe fifetoren 3 

Jur 
:Jl11 -., 

G'IM"IJr 

5% stï i~ • 

De maatregelen zijn in het software ondersteunend model terug te vinden in een deel voor 
de verhuurder en een deel voor de huurder. Allereerst wordt de verhuurder een aanbeveling 
/adviesgedaan, zie afbeelding 6.9. Dit is zo gekozen omdat maatregelen van de verhuurder 
invloed kunnen hebben op het energieverbruik. Echter, verhuurders en huurders kunnen het 
model afzonderlijk van elkaar gebruiken, zonder input van de andere partij, zie ook het 
invulschema in afbeelding 6.5. Daarna wordt de aanbeveling voor de huurder behandeld. 
Deel 1, de verhuurder, zal eerst behandeld worden. Vervolgens komt de huurder aan bod. 
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4 Maatreqel . 

155.4116 
59 

4.134 € 

Afbeelding 6.9: Maatregel verhuurder 

Allereerst wordt naar aanleiding van de ingevulde informatie bij 'Bestaand kantoorobject' en 
'Externe factoren' een maatregel-aanbeveling gedaan aan de verhuurder. Deze aanbeveling 
is gebaseerd op een kwalitatieve weging van de volgende aspecten: 
• Energieprestatie (Asset Rating) van het object 
• Type kantorenmarkt 
• Leegstand en duur daarvan 
• Energieverbruik (Operational Rating) 
In bijlage 1 O is deze weging schematisch weergegeven. De eerste drie kenmerken worden 
bij elkaar opgeteld, het energieverbruik wordt hier dan vervolgens van af getrokken. Hoe 
hoger de score, des te beter het object en des te minder ingrijpend is de aanbeveling. In 
bijlage 10 is ook een tabel te zien welke score welke maatregel als gevolg heeft. 

Er is echter ook een voorwaarde aan deze aanbeveling verbonden in het model. 
Namelijk de maatregel 'ingrijpende ingreep' moet voldoen aan een terugverdientijd van 
maximaal 20 jaar. Wordt aan deze voorwaarde(n) niet voldaan, dan adviseert het model of 
om een kleine ingreep te treffen of om niets te doen. 

Vervolgens kan een keuze gemaakt worden uit alle mogelijkheden. Hierbij kan de 
aanbeveling opgevolgd worden. Een indicatie van de investeringskosten van de gekozen 
maatregel wordt in het model getoond met de bijbehorende indicatie van energiebesparing, 
uitgesplitst naar een besparing op het gas-, en elektriciteitsverbruik. In het model is een 
maximum gesteld aan de hoogte van de energiebesparing. Dit is gedaan aan de hand van 
een minimum energieverbruik per vierkante meter voor kantoorgebouwen. De besparing 
mag uiteraard niet hoger uitvallen dan het werkelijke energieverbruik. 

De gebruiker van het model kan daarnaast het interest percentage invoeren. Het 
model berekent vervolgens voor 25 jaren per jaar (N) de totale investeringskosten, door 
middel van de annuïteitenberekening, voor die maatregel. Tegelijkertijd wordt de totale 
energiebesparing voor N jaar gedurende maximaal 25 jaren berekend. Wanneer de totale 
energiebesparing de totale investeringskosten overschrijdt is de terugverdientijd bekend. 
Deze terugverdientijd (N) is in het model te zien met bijbehorende totale investeringskosten 
(gedurende N jaar met i interestpercentage) en de totale energiebesparing gedurende die 
jaren. De energieprijsstijging, ingevoerd bij externe factoren, is hierbij meegenomen. 

Uiteindelijk is te zien wat de gevolgen zijn van de maatregel op de verschillende 
Ratings: de Asset Rating en operational Rating. 
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Tenslotte komt de maatregel voor de huurder aan bod, te zien in afbeelding 6.10. Deze is 
onder andere afhankelijk van de maatregel die de verhuurder besluit te nemen, dit kan 
namelijk gevolgen hebben op het energieverbruik (OR), waar de huurder profijt van heeft. In 
bijlage 11 is te zien hoe de aanbeveling voor de huurder tot stand komt. Echter, indien de 
energiekosten in verhouding tot de totale kosten (huurprijs + energiekosten) te hoog wordt, 
wordt eerder een aanbeveling gedaan tot het maken van aanpassingen. Dit is in het software 
ondersteunende model verwerkt. 

130.038 kg 

388.173 Km 
12.939 Bomen 185 Ha 

Afbeelding 6.1 O: Maatregel, huurder 

De aanbeveling omvat de drie genoemde opties zoals behandeld in paragraaf 4.3.3. Echter 
wanneer een keuze gemaakt kan worden zijn er slechts twee opties: 
1. Niets doen 
2. Energie gedrag/beheer aanpassen. 
De aanbeveling 'verhuurder aansporen' houdt in dat nog eens goed naar de (maatregel-) 
aanbeveling voor de verhuurder gekeken dient te worden. Indien gekozen wordt voor energie 
gedrag / beheer aanpassen wordt de jaarlijkse energiebesparing uitgesplitst naar gas en 
elektriciteitsverbruik getoond. Ook de bijbehorende kostenbesparing op energie wordt in het 
model getoond. Deze kostenberekening is gebaseerd op het jaartal en 
energieprijsontwikkeling, welke ingevuld zijn bij 'externe factoren'. 

Vervolgens is de uiteindelijke energieverbruikgradering (OR) in het model te zien. 
Ook het aantal kilogram C02 emissie is te zien. Om deze eenheid meer betekenis te geven 
is gekozen om deze emissie om te rekenen naar het aantal kilometers wat een auto gereden 
zou hebben. Ook is het aantal bomen (en bijbehorend aantal hectare) dat voor de 
compensatie van deze hoeveelheid C02 emissie nodig is weergegeven. 

L.Breeve Juni2006 
71 



TUie Real Estate Management & Development 

6.2.4 Illustratie van het model 
In deze paragraaf zal het model geïllustreerd worden aan de hand van een fictief voorbeeld. 
Uitgangspunt voor dit model is een middelgroot kantoorgebouw, in afbeelding 6.11 zijn 
enkele aannamen weergegeven. 

Locatie Eindhoven centrum 
2.650 m 
4 
Nee 

- Duur Contractafloo binnen 1 ·aar 
E 
onbekend 

- Ketel Verbeterd 
- Mate van isolatie Mati 
Bouw·aar 
Jaar 

Afbeelding 6.11 : Uitgangspunt fictief kantoorobject 

Na deze gegevens te hebben ingevuld in de eerste 3 delen, zie afbeelding 6.12, wordt 
duidelijk dat het object, op het gebied van energieverbruik in klasse D valt. De totale kosten 
voor energie bedragen ca €31 .536,- in het jaar 2006. Dit komt neer op ca 7,6% van de totale 
kosten (huur + energie). 

In het jaar 201 0 zou bij een gelijkblijvend energieverbruik en met een 
energieprijsstijging van 11% de energiekosten €58.527,- bedragen. Dit zou bij een inflatie 
van 2% per jaar voor de huurprijs, neerkomen op 12,34% van de totale kosten. 

Beslissingsmodel introductie EPBD-richtl ij n TU/e 
Bestaand lutntoorobject 

Loc• 

Externe factoren 

Eindho,-e11. C011lnnm 

► 2.650 rn• 
l • 

Milldelgroot 

:o.i...-.,, 
t 115>~i~g ,. 

___ 9,12 % 

!) 

Afbeelding 6.12: Fictief object in model ondersteunende software 

Naar aanleiding van deze input geeft het model de match tussen de asset en operational 
rating . In dit geval kunnen beide ratings beter, ofwel de energieprestatie en het 
energieverbruik. In afbeelding 6.13 is te zien dat de verhuurder van dit object de aanbeveling 
krijgt om het object te renoveren. In het model is opgenomen dat de terugverdientijd van een 
ingrijpende renovatie maximaal 20 jaar mag bedragen anders geeft het model advies 'kleine 
ingreep' of 'niets doen' . Maximale terugverdientijd in dit voorbeeld bedraagt dus 20 jaar. 
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Afbeelding 6.13: Maatregeladvies in voorbeeld voor verhuurder 

Een rentepercentage van 4,0% wordt ingevoerd. Voor een ingrijpende renovatie naar D 
gradering is te zien dat de terugverdientijd ca 13 jaar bedraagt. De totale investering is tegen 
die tijd opgelopen van €112.202,- in jaar 0 tot €146.072,- in jaar 13. Gedurende die 13 jaar 
bedraagt de uiteindelijke totale energiebesparing ca €164.869,-. Dit betekent voor de huurder 
een huurprijs verhoging van €62,- per m2 in 13 jaar. Echter de huurder heeft gedurende die 
13 jaar, met een stijgende energieprijsontwikkeling, deze verhoging in een verlaging van de 
energierekening terug ontvangen. De huurprijskosten zijn gestegen tegenover een daling 
van de energierekening. 

Tenslotte is ook te zien dat de asset rating nu een gradering D heeft en de 
operational rating nog over een D gradering beschikt. Slechts 1 rating is hierbij 1 klasse 
omhoog gegaan. 
Indien een andere maatregel gekozen zou zijn, bijvoorbeeld 'maatregel 3.1 naar A gradering, 
optie 1' dan was slechts de uiteindelijke terugverdientijd op 18 jaar gekomen met een 
uiteindelijke investering van €581 .763,- . De asset rating zou dan naar een A-gradering gaan 
en de operational rating naar een C-gradering. De keuze ligt hierbij bij de verhuurder. In dit 
voorbeeld wordt de maatregel 'naar D gradatie' opgevolgd. 

De huurder krijgt vervolgens toch het advies om de verhuurder aan te sporen tot het treffen 
van een maatregel, zie afbeelding 6.14. Aangezien bij de vorige stap de verhuurder een 
maatregel heeft gekozen kan de huurder ook kijken of een maatregel die de huurder zelf kan 
nemen doeltreffend kan zijn. Gedrags/beheer aanpassingen kosten de huurder niets. Te zien 
is dat indien de huurder kiest voor de maatregel, de huurder al snel circa €4.578,- per jaar 
aan kosten kan besparen op energie. Met de ontwikkeling van een stijgende energieprijs in 
het achterhoofd is een besparing op energie niet ongewenst. Bovendien gaat de 
energieverbruik-gradering naar een C klasse. 

AIAiaa 

kam ..... GM,...._. 
W.ILOllllv'i 

Afbeelding 6.14: Maatregeladvies in voorbeeld voor huurder 

In dit voorbeeld bedraagt de uiteindelijke asset rating een D-gradering met een C-gradering 
voor het energieverbruik. 

Dit voorbeeld laat zien dat huurders altijd baat hebben bij het treffen van maatregelen. Geen 
investeringskosten, maar wel een energiebesparing. Voor de verhuurder is het van belang 
dat de huurder instemt met de plannen bij een ingrijpende renovatie, zodat de verhuurder de 
investering terug kan verdienen door een huurverhoging. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

7 .1 Conclusies 

Hoe kunnen de consequenties van energielabeling ten gevolge van de implementatie van de 
EPBD-richtlijn voor verhuurders en huurders van bestaande kantoorgebouwen door middel 
van een model inzichtelijk worden gemaakt? 

• Het model is er in geslaagd om verhuurders en huurders van bestaande 
kantoorgebouwen een eerste indruk te geven van hun energieprestatie, energieverbruik 
en zodoende hun bijdrage aan CO2 uitstoot, om te kijken waar hun (verbeter) 
mogelijkheden liggen. 

Het model is toepasbaar op vele kantoorgebouwen in Nederland. Zelfs verhuurders/ 
huurders van nieuwbouw kantoorobjecten kunnen het model aanwenden. In de meeste 
gevallen zal de score van deze objecten hoog genoeg zijn, waardoor het advies beperkt 
blijft tot 'niets doen'. 

Doel van het model is snel en eenvoudig een indicatie te geven van de mogelijke 
maatregelen met bijbehorende investeringskosten, energiebesparing, terugverdientijd en 
wat dit voor gevolgen heeft op de twee ratings, met bijbehorende totale CO2 emissie. 
Daarnaast wil het model het belang van energiebesparingsmaatregelen benadrukken en 
aanmoedigen. Bij stijgende energieprijzen kan energie een hoge kostenpost gaan 
vormen, waar huurders deels hun objectkeuze op baseren. 

• Het software ondersteunend model is vrij in gebruik. De gebruiker van het model kan zelf 
de input invoeren en keuzes maken wat betreft de maatregelen. Het model is zodoende 
geen keurslijf waar adviezen opgevolgd dienen te worden om verder te komen in het 
model. Dit houdt ook in dat verhuurders en huurders het model afzonderlijk van elkaar 
kunnen gebruiken, zonder input van de andere partij. Daarnaast zou het model zo 
aangepast kunnen worden dat het model ruimte biedt voor aanpassingen en / of 
aanvullingen. De maatregelen met investeringskosten, energiebesparing, inflatie, 
energieprijs etc zouden dan veranderd kunnen worden. 

• Dit onderzoek en het model hebben echter niet als doel het nauwkeurig doorberekenen 
van het gebouw met bijbehorende investeringskosten en energiebesparingen. In dit 
onderzoek zijn de kosten en energiebesparingen van de maatregelen, net als de 
uitgangspunten van het kantoorgebouw, louter ter illustratie toegelicht. Deze kunnen dan 
ook afwijken, aangezien met gemiddelde waarden is gewerkt. Op deze manier kan een 
grotere doelgroep bereikt worden, maar blijven de resultaten wat globaler. 

Het model moet daarnaast kritisch bekeken worden bij kantoorobjecten groter dan 
10.000m2

• Ten eerste is de range in gasverbruik veel groter, waardoor afgevraagd moet 
worden of de aangenomen energieverbruikgradering een realistisch beeld geeft. Ten 
tweede wijken de maatregelmogelijkheden voor grote objecten af van kleinere objecten. 
In dit onderzoek zijn algemene / globale maatregelpakketten verwerkt welke voor de 
grotere objecten minder gangbaar zijn. 

• In het model is de operational rating van even groot belang als de asset rating. Het 
energieverbruik en dus de werkelijke CO2 uitstoot wordt ook direct inzichtelijk door een 
operational rating. Invoering van een energieprestatiecertificaat mét een operational 
rating kan een soort controle vormen voor de asset rating. Op deze manier kan 
nagegaan worden of maatregelen die de verhuurder treft ook daadwerkelijk een 
energiebesparing opleveren of dat de huurder boven de maat verbruikt aan energie. Een 
energieprestatiecertificaat met zowel een asset rating als een operational rating geeft op 
deze manier meer dimensie in de gradering. Twee objecten met een asset rating: B 
gradering kunnen dan verschillen op de operational rating. 
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• De operational rating wordt beïnvloed door twee factoren: ten eerste heeft de asset 
rating, energieprestatie van het object, invloed. Ten tweede heeft de huurder een 
belangrijke invloed op het uiteindelijke energieverbruik. Het type organisatie speelt hierbij 
een rol, bijvoorbeeld een callcenter met veel apparatuur heeft een groter verbruik dan 
een distributiecentrum. Ook het (energie)gedrag van de huurder en zijn/haar beleid ten 
aanzien van energie en maatschappelijk ondernemen / energiebewust imago speelt een 
belangrijke rol bij het uiteindelijke energieverbruik. 

• Op dit moment maken de kosten voor energie circa 6 a 7 procent uit van de totale 
gebruikskosten voor een object. Dit percentage is voornamelijk afhankelijk van de 
energieprijs en de inbreng van de huurkosten. 

In de toekomst gaan de verhoudingen van de gebruikskosten bij een blijvend 
stijgende energieprijs veranderen. Bij een energieprijsstijging van ca 11 procent per jaar 
kan dit percentage aan energiekosten binnen tien jaar oplopen tot circa 12 á 13 procent. 
Een energielabel, met een asset en eventueel een operational rating, kan dan een 
objectkeuze-kenmerk vormen voor de huurder, naast kenmerken als bereikbaarheid en 
het voorzieningenniveau. 

7 .2 Aanbevelingen 
Allereerst zullen enkele aanbevelingen gedaan worden met betrekking tot verder onderzoek: 
• De informatie gebruikt voor dit onderzoek kan afwijken van de in de toekomst definitieve 

implementatie-plannen voor de EPBD-richtlijn, aangezien deze definitieve plannen 
gedurende het onderzoek nog niet bekend waren. Verder onderzoek naar de EPBD
richtlijn, na invoering van deze richtlijn wordt dan ook aanbevolen. 

• Tijdens het onderzoek was niet bekend welke waarde huurders aan een energiezuinig 
kantorenobject (zullen gaan) hechten. Dit kan pas onderzocht worden als de richtlijn 
geïmplementeerd is en een energieprestatiecertificaat zodoende verplicht. Deze waarde 
kan bij de beslissing tot maatregelen een grote rol spelen. Zeker als energiezuinigheid 
een kenmerk wordt vergelijkbaar met locatie en/ of bereikbaarheid. 

• Het model bevat nu enkele algemene kenmerken van een kantorenobject met gegevens 
over het energieverbruik. Om het model specifieker van toepassing te laten zijn op een 
bepaald object kan het model uitgebreid worden met meerdere kenmerken. Bijvoorbeeld 
met een weging van de waarde die huurders hechten aan een energiezuinig object, het 
imago dat de verhuurder en huurder willen uitdragen en meer objectspecifieke 
kenmerken als binnentemperatuur, aantal werknemers etc. Verdere uitwerking van het 
model is wellicht stof voor verder onderzoek. 

Aanbevelingen voor huurder en verhuurder: 

• Elk kantorenobject heeft unieke kenmerken. In dit onderzoek wordt steeds uitgegaan van 
een kantoorgebouw met een vierkant vloeroppervlak. Deze aanname kan dus afwijken 
van de werkelijkheid. Om tot een zeer nauwkeurige berekening te komen van de 
investeringskosten voor de maatregelen en bijbehorende energiebesparing van een 
specifiek object is een EPA-U aan te raden, zie ook het volgende punt. Dit advies maakt 
specifiek voor dat object inzichtelijk waar mogelijkheden zijn op het gebied van 
energiebesparingen en geeft een gedetailleerd beeld van de kosten. 

• Dit onderzoek is niet gericht op de berekening van de energieprestatie van een 
kantoorgebouw. De berekening van de energieprestatie (El waarde) bevat te 
gedetailleerde informatie voor het model, deze is daarom geheel achterwege gelaten. 
Voor meer informatie over de energieprestatie van een object is een EPA-U aan te 
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raden, deze wordt bij de invoering van de EPBD-richtlijn overigens verplicht bij 
oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van het kantorenobject. 

• Voor zowel de verhuurder als de huurder is het belangrijk om voor het bereiken van 
energiebesparing samen te werken. Door middel van communicatie over energie met 
betrekking tot het object kan gekeken worden wat de doelstellingen zijn van beide 
actoren. Het model kan dan het instrument vormen om te kijken hoe energiebesparing 
bereikt kan worden en welke maatregelen daar bij horen. 

• Voor het slagen van de mogelijke maatregelen en het bewuster worden van het 
energiegebruik, is het nodig dat de huurder (of verhuurder) het energieverbruik gaat 
beheren. Door het energieverbruik in de gaten te houden kan gekeken worden of een 
gekozen maatregel ook daadwerkelijk een besparing heeft opgeleverd of dat het 
energieverbruik juist toeneemt. Door goed energiebeheer kunnen vervolgens gerichte 
maatregelen getroffen worden. 

L.Breeve Juni2006 

76 



TUie Real Estate Management & Development 

Begrippenlijst 

A 

AR Asset Rating. De AR betreft de berekening van de energieprestatie § 2.2.4.1 
van het gebouw op wat er werkelijk gebouwd is. Dit betreft een 
narekening van de Design Rating (DR) Voor bestaande gebouwen is 

B 

C 

de AR moeilijker vast te stellen, aangezien er niet altijd goede 
kwalitatieve ontwerp informatie van het gebouw aanwezig is. 

C02 Kool(stof)dioxide. Een broeikasgas dat vrij komt bij verbranding van § 2.1 
fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen of (in mindere mate) aardgas. 
C02 kan ook vrijkomen door ontbossing. 

CEN Comité Européen de Normalisation, in het Engels: European § 3.3.1 
Committee for Standardisation. CEN staat voor vrijwillige technische 

D 

normen in Europa welke open handel, de veiligheid van werkers en 
consumenten, de onder uitvoerbaarheid van netwerken, 
milieubescherming, exploitatie van onderzoek en ontwikkelings 
programma's en publieke bemiddeling mogelijk maken. 

DR Design Rating. Tussen het ontwerp en wat er werkelijk gebouwd is § 2.2.4.1 
kunnen nog zekere verschillen zitten. De DR is de berekening van 

E 

EB 

E.I 

EIA 

Emissie
handel 
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de energieprestatie van het gebouw van de ontwerper tijdens de 
ontwerpfase: voor nieuwbouw geldt dat een geschikte DR inhoudt 
dat het ontwerp overeenkomt met de Bouwregelgeving. 

Energie Belasting. Ook wel REB: Regulerende energiebelasting. § 2.2.5 
Deze belasting wordt geheven over de hoeveelheid afgenomen 
energie. 

Energie Index. Voor de bestaande bouw geld de Energie Index (El) § 2.2.2 
berekening. De Energie Index (El) is een begrip uit de berekening 
van het Energie Prestatie Advies (EPA). Een EPA wordt gegeven 
door een EPA-adviseur. Deze berekent de energiekwaliteit van een 
bestaand gebouw aan de hand van een Energie Index. Dit 
indexgetal maakt een vergelijking mogelijk van de energiekwaliteit 
tussen gebouwen van hetzelfde type. 

Energie lnvesterings Aftrek. De Energie lnvesterings Aftrek is een § 2.2.5 
fiscale regeling waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor 
een energieadvies en voor het uitvoeren van de energiebesparende 
maatregelen als zij investeren in energiebesparende 
bedrijfsmiddelen en duurzame energie. In de praktijk hoeft een 
bedrijf deel van de kosten van het energieonderzoek niet zelf te 
dragen. 

C02 emissiehandel is de handel in C02 emissieruimte of § 2.3 
emissierechten, die landen of bedrijven het recht geven om 
kooldioxide uit te stoten. In het nationaal allocatieplan staat hoeveel 
emissierechten de verschillende bedrijven krijgen toegewezen, deze 
rechten worden gratis verstrekt. Vooralsnog is de C02 emissiehandel 
niet van toepassing op de vastgoedmarkt. 
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Bij oplevering, verhuur, verkoop of ingrijpende renovatie van het § 2.2.3 
vastgoed, moet de eigenaar over een energieprestatiecertificaat 
beschikken. Het energieprestatiecertificaat informeert de eigenaar en 
de gebruiker over de energetische kwaliteit van het gebouw. Voor de 
waardering van de energetische kwaliteit dient het 
energieprestatiecertificaat te beschikken over referentiewaarden om 
vergelijking met benchmarks en normen mogelijk te maken. Dit zal in 
de vorm zijn van een energielabel, vergelijkbaar met het label van 
bijvoorbeeld witgoed en auto's. Daarnaast bevat het 
energieprestatiecertificaat aanbevelingen voor de kosteneffectieve 
verbetering van de energieprestatie van het object. 
Energie Prestatie Advies. Een energiekwaliteit berekening van een § 2.2.3 
bestaand vastgoedobject. EPA-W voor woningen, sinds 1996 en een 
EPA-U voor utiliteitsbouw. De EPA-U maakt dadelijk onderdeel uit 
van een energieprestatiecertificaat. 
Energie Prestatie coëfficiënt. De EPC geld voor nieuwbouw en is het § 2.2.3 
theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand 
van een genormeerde berekening, waarbij rekening wordt gehouden 
met het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), 
koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en 
verlichting bij een standaard gebruikersgedrag. Deze EPC-waarde is 
een dimensieloos getal en is een maat voor de energie-efficiëntie 
van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het 
ontwerp. 
Momenteel geld voor de (nieuwbouw) utiliteitsbouw een EPC eis van 
1,5 en voor woningen een EPC eis van 0,8. 
Energy Performance of Buildings Directive. Op 4 januari 2003 is de § 2.2 
Europese richtlijn EPBD, (2002/91/EG) aangenomen. Deze richtlijn, 
ook wel de richtlijn energieprestatie van gebouwen, moet leiden tot 
een verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de 
Europese Gemeenschap. Uiterlijke implementiedatum: januari 2009. 

Verdrag tussen 35 geïndustrialiseerde landen, waar Amerika echter § 1.1.1 
geen deel van uitmaakt, met de doelstelling om de CO2 emissie te 
reduceren. Nederland heeft als doel om in 2012 een kooldioxide 
reductie van 6% ten opzichte van het jaar 1990. 

Nederlands Vastgoedmanagement Platform. De NeVaP is een § 1.1.1 
vereniging voor professionals, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij 
de exploitatie van vastgoed. Het doel van NeVaP is ervaringen en 
marktkennis onderling uitwisselen, waardoor de transparantie van 
het vakgebied wordt verhoogd en de ontwikkeling wordt 
gestimuleerd, een netwerkfunctie. 
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OR Operational Rating. De operational rating meet de jaarlijkse werkelijk § 2.2.4.1 
gebruikte brandstof consumptie. Inclusief alle brandstof en energie 
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gebruikt voor alle doeleinden en neemt zo voor rekening alle 
verschillen tussen berekende en gerealiseerde kenmerken. 
Operating Ratings zijn echter niet mogelijk voor nieuwbouw, immers 
het jaarlijkse energiegebruik is hiervan niet bekend. Bij gebouwen 
van 3 jaar en ouder is een Operational Rating pas mogelijk. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Locatie huurprijzen 

Bron: www.DTZ.nl, 24-02-2006 

Plaats Locatie 

Alkmaar 
Almelo Centrum 
Almelo Twentepoort 
Almere Centrum 
Almere GooiseKant/Muziekwiik 
Almere Overiq 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoort De Berg 
Amersfoort De Hoef /Calveen 
Amersfoort Stadsring 
Amersfoort Station 
Amstelveen 
Amsterdam Amstel Business Park 
Amsterdam Amstelstation 
Amsterdam Buitenveldert 
Amsterdam Centrum 
Amsterdam De Omval 
Amsterdam IJ-oevers 
Amsterdam Riekerpolder 
Amsterdam Teleport/Sloterdijk 
Amsterdam Westas 
Amsterdam Wibautas 
Amsterdam Zuid/Concertqebouw 
Amsterdam Zuidas 
Amsterdam Zuidoost 
Apeldoorn Centrum 
Arnhem Arnhem West 
Arnhem Arnhem Zuid 
Arnhem Centrum 
Arnhem Gelderse poort 
Arnhem IJsseloord Il 
Arnhem Kronen burg 
Arnhem Velperweg 
Assen Borgstee 
Assen Oude Grachtpad 
Assen Peelerpark 
Assen Stationsgebied 
Badhoevedorp 
Beek Techno Port Europe 
Bergen op Zoom 
Breda Centrum 
Breda Claudius Prinsenlaan 
Breda Ettense Baan 
Breda Westerhagelaan 
Bunnik, Kosterijland Kosterij land 

TU/e Real Estate Management & Development 

Huurprijs €/m2/jr 
Minimum Maximum Gemiddeld 

100 135 117,5 
95 130 112,5 
90 125 107,5 

115 155 135 
100 135 117,5 
85 125 105 
90 140 115 

125 180 152,5 
120 135 127,5 
115 140 127,5 
130 158 144 
145 195 170 
90 160 125 

155 225 190 
170 240 205 
150 250 200 
240 350 295 
180 250 215 
150 200 175 
140 180 160 
140 180 160 
100 180 140 
180 325 252,5 
250 365 307,5 
100 190 145 
95 145 120 

110 135 122,5 
95 110 102,5 

100 155 127,5 
135 150 142,5 
125 150 137,5 
110 160 135 
110 160 135 
100 120 110 
105 120 112,5 
90 120 105 

110 135 122,5 
118 145 131,5 
115 128 121,5 

91 135 113 
95 145 120 

120 145 132,5 
110 145 127,5 
120 145 132,5 
115 140 127,5 

Capelle a/d lissel Barbizon Capelle Office Park 125 135 130 
Capelle a/d lissel Hoofdweg 90 128 109 
Capelle a/d ljssel Rivium 115 157 136 
Delft 85 140 112,5 
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Plaats Locatie Huurprijs €/m2/jr 
Minimum Maximum Gemiddeld 

Den Haag Beatrixkwartier 180 195 187,5 
Den Haag Binckhorst 85 130 107,5 
Den Haag Centraal Station 145 205 175 
Den Haag Centrum 115 200 157,5 
Den Haag Congresgebouw 115 150 132,5 
Den Haag Laakhaven 80 135 107,5 
Den Haag Mariahoeve 100 150 125 
Den Haag Scheveningen 80 140 110 
Deventer Centrum 90 135 112,5 
Deventer Hanzepark 90 130 110 
Diemen Bergwijkpark 115 155 135 
Dordrecht Amstelwijck 130 135 132,5 
Dordrecht Centrum 110 135 122,5 
Drachten 100 115 107,5 
Ede 100 130 115 
Eindhoven Centrum 120 170 145 
Eindhoven Eindhoven Airport 120 150 135 
Eindhoven Rondweg 118 136 127 
Emmen Hooggoorns 105 120 112,5 
Enschede Business & Science Park 90 140 115 
Enschede Centrum 100 140 120 
Etten-Leur 91 135 113 
Gouda Goudse Poort 95 140 117,5 
Groningen Corpus den Hoorn Zuid 110 145 127,5 
Groningen Herewegzone 100 125 112,5 
Groningen Kranenburg 115 141 128 
Groningen Martini Trade Park 115 130 122,5 
Groningen Stationsgebied 125 135 130 
Groningen Westelijke Ringweg 90 130 110 
Haarlem 110 190 150 
Heerenveen 95 120 107,5 
Heerlen Centrum 110 127 118,5 
Helmond Centrum 91 120 105,5 
Helmond Groot Schooien 91 125 108 
Hengelo Centrum 100 130 115 
Hengelo Westermaat Zuidoost 100 140 120 
Hertogenbosch, 's- De Brand 110 135 122,5 
Hertogenbosch, 's- De Herven 110 125 117,5 
Hertogenbosch, 's- De Rietvelden/De Vutter 90 120 105 
Hertogenbosch, 's- High Tech Pare 105 140 122,5 
Hertogenbosch, 's- Pettelaarpark 135 160 147,5 
Hertogenbosch, 's- Station/Paleiskwartier 135 160 147,5 
Hilversum Arena 142 165 153,5 
Hilversum Station 125 145 135 
Hoofddorp Beukenhorst Oost 160 184 172 
Hoofddorp Beukenhorst West 125 165 145 
Hoofddorp Beukenhorst Zuid 165 225 195 
Hoofddorp Centrum 90 170 130 
Hoofddorp De Hoek 110 166 138 
Hoogeveen Schutstraat 95 110 102,5 
Hoogeveen Stationsgebied 95 120 107,5 
Houten Molenzoom 110 140 125 
Leeuwarden l!::>tation 100 125 112,5 
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Plaats Locatie Huurprijs €/m2/jr 
Minimum Maximum Gemiddeld 

Leiden Plesmanlaan 100 140 120 
Leiden Station 115 150 132,5 
Lelystad 93 125 109 
Leusden 110 135 122,5 
Maarssen Zuilense Ring/Bisonspoor 100 138 119 
Maastricht Randwijck/Céramique 125 150 137,5 
Nieuwegein Centrum 100 140 120 
Nieuwegein Merwestein 110 140 125 
Nieuwegein Pletten burg 95 135 115 
Nijmegen Brabantse Poort 120 135 127,5 
Nijmegen Centrum 110 140 125 
Nijmegen Lindenholt 110 120 115 
Nijmegen Mercator Science Park 125 130 127,5 
Oosterhout Europark 113 125 119 
Oosterhout Hoevestein 111 135 123 
Purmerend 100 149 124,5 
Rijswijk Plaspoelpolder 80 140 110 
Roermond Centrum 110 127 118,5 
Rotterdam Centrum 130 185 157,5 
Rotterdam Kop van Zuid 145 175 160 
Rotterdam Oosterhof/Alexandrium 132 160 146 
Rotterdam Zuid plein 110 140 125 
Schiedam 110 128 119 
Schiphol Centrum 200 400 300 
Schiphol Oost 120 195 157,5 
Schiphol Rijk 147 177 162 
Schiphol Zuid 136 165 150,5 
Sittard Kantorenpark Noord 107 125 116 
Sneek 90 115 102,5 
Son Science Park Eindhoven 120 129 124,5 
Tiel 90 120 105 
Tilburg 't Laar 110 145 127,5 
Tilburg Centrum 125 145 135 
Tilburg Prof. Cobbenhagenlaan 120 140 130 
Tilburg Ringbanen 110 145 127,5 
Utrecht Kanaleneiland 120 170 145 
Utrecht Lage Weide 95 138 116,5 
Utrecht Maliebaan 150 200 175 
Utrecht Oude centrum 120 175 147,5 
Utrecht Oudenrijn (De Meern) 115 172 143,5 
Utrecht Overvecht 110 140 125 
Utrecht Papendorp 170 185 177,5 
Utrecht Rijnsweerd 157 180 168,5 
Utrecht UCP/Stationsgebied 155 185 170 
Veenendaal 100 130 115 
Venlo Noorderpoort 100 120 110 
Vianen 95 130 112,5 
Voorburg-Leidschendam 95 145 120 
Weert Kantorenpark Centrum Noord 107 125 116 
Weesp 110 130 120 
Woerden Middelland Zuid/Station 100 130 115 
Zaandam 90 145 117,5 
Zaltbommel, Waluwe 1wa1uwe 11C 14( 125 
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Plaats Locatie Huurprijs €/m2/ir 
Minimum Maximum Gemiddeld 

Zeist Boulevard 130 195 162,5 
Zeist Utrechtseweg 120 195 157,5 
Zoetermeer 105 145 125 
Zwolle Centrum 110 155 132,5 
Zwolle Hanzeland 135 160 147,5 
Zwolle Langs A28 110 175 142,5 
ILwolle :oosterenk 110 15( 130 
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Bijlage 2: Gemiddeld Gasverbruik (per m2 per jaar) 

Isolatiegraad Rendement Jaar2004 
Kleln Groot 

Slecht geïsoleerd Normaal 24,22 23,1 
Verbeterd 21,21 20,23 
Hoog, HR100 18,67 17,81 
Hoog, HR104 17,71 16,89 
Hoog, HR107 17,35 16,55 

Matig geïsoleerd Normaal 14, 1 14,7 
Verbeterd 12,37 12,9 
Hoog, HR100 10,91 11,37 
Hoog, HR104 10,36 10,8 
Hoog, HR107 10, 15 10,58 

Redelijk geïsoleerd Normaal 10,64 9,81 
Verbeterd 9,35 8,62 
Hoog, HR100 8,26 7,62 
Hoog, HR104 7,85 7,24 
Hoog, HR107 7,69 7, 1 

Goed geïsoleerd Normaal 11, 17 9,66 
Verbeterd 9,81 8,49 
Hoog, HR100 8,66 7,51 
Hooçi, HR104 8,23 7,13 
Hoog, HR107 8,07 6,99 

Zeer goed geïsoleerd Normaal 6,92 6,01 
Verbeterd 6, 1 5,31 
Hoog, HR100 5,4 4,71 
Hoog, HR104 5,14 4,48 
Hoog, HR1U/ 5,04 4,.:1 

Voor de gegevens van klein object is als referentiegebouw, langwerpig, met een 
nettovloeropp van 2636 m2, 4 bouwlagen genomen. Voor de gegevens van groot object 
is als referentiegebouw, met een nettovloeropp van 12.496 m2, 8 bouwlagen genomen. 

Bron: www.tue.nl/diensten/bib/digibib/zoeksystemen/a z/beheer en onderhoud/, 
Elsevier Bedrijfsinformatie, 09-02-2006 
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Bijlage 3: Gemiddeld Elektriciteitsverbruik (per m2 per jaar} 

Ontwerp Bouwjaar .··• Gebruik Vermogen Jaar2004 
Klein Groot 

Niet-energiezuinig voor1965 100% Laag 77,66 77,07 
Hoog 87,43 94,92 

70% Laag 65,61 64,09 
Hoog 73,49 77,4 

1965-1980 100% Laag 78,4 76,65 
Hoog 91,34 96,13 

70% Laag 65,89 63,46 
Hoog 76,31 78,2 

Energiezuinig 1980-1990 100% Laag 39,6 43,73 
Hoog 50,35 60,14 

70% Laag 32,61 35,3 
Hoog 41,04 47,48 

1990-2000 100% Laag 37,92 43,85 
Hoog 47,92 60,46 

70% Laag 31,26 35,61 
Hoog 39,01 47,73 

na 2000 100% Laag 26,59 32,13 
Hoog 34,94 45,45 

70% Laag 21,53 25,95 
Hoog 27,86 35,73 

Voor de gegevens van klein object is als referentiegebouw, langwerpig, met een 
nettovloeropp van 2636 m2, 4 bouwlagen genomen. Voor de gegevens van groot 
object is als referentiegebouw, met een nettovloeropp van 12.496 m2, 8 bouwlagen 
genomen. 

Bron: www.tue.nl/diensten/bib/digibib/zoeksystemen/a z/beheer en onderhoud/, 
Elsevier Bedrijfsinformatie, 09-02-2006 
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Bijlage 4: Totaal gradering Operational Rating 

De gradering van de operational rating is gebaseerd op de combinatie van de gasverbruik 
gradering en elektriciteitsverbruik gradering, zie paragraaf 3.3.2. Beide verbruiken zijn hierbij 
omgerekend naar kg CO2 en bij elkaar opgeteld. In onderstaande tabel is de uiteindelijke 
gradering gebaseerd op kg CO2 per m2 kantooroppervlak te zien, uitgesplitst naar 
objectgrootte. 

200 - 500 500 - 10.000 > 10.000 .,. .· . 9 ";" .. 5:Ji n·~.:...:15 "if~4:! ''''"- ,:c:.n·,. ·, ·_.,.,;· ~,- .,.?.· i,·,o•<::, ... : 1,,,:,_.;,t/:lJ),~ .. 
B 15 30 14 29 8 15 
C 30 65 29 50 15 83 
D 65 99 50 71 83 152 
E 99 ,~ 134 71 94 152 217 

~-s1w~· ~- f -~;,-• __,_ •• ,, ._: ·-~'!,I -"'èl!~';~·l'i,\"..;;.• .~"\:;!'•'{~~ 7Jtl\l'-'""'-'·~M .,.;,,-,,, ... ~ 
M,_ ..w .ü { ~} .. : ! ~,~-~,;:::.';J, _:•.::.-i...._,~, ~ 1-':,>/.":...~ ,,t;,.,,,.,~~d~~:-: ... , ; J'~l);-f;~J'.~~~,·l,J~ t 
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Bijlage 5: Match Asset Rating en Operational Rating 

AR OR Match 
A A Perfecte verhouding energieprestatie - energieverbruik 
A B Zeer goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
A C Goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
A D Energieverbruik gemiddeld i.v.h tot perfecte energieprestatie 
A E Energieverbruik hoog i.v.h. tot perfecte energieprestatie 
A F Energieverbruik zeer hoog i.v.h. tot perfecte energieprestatie 
A G Energieverbruik extreem hoog i.v.h. tot perfecte energieprestatie 
B A Zeer goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
B B Goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
B C Goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
B D Gemiddeld energieverbruik kan lager 
B E Energieverbruik hoog i.v.h. tot energieprestatie 
B F Energieverbruik zeer hoog i.v.h. tot energieprestatie 
B G Energieverbruik extreem hoog i.v.h. tot energieprestatie 
C A Zeer goed energieverbruik bij deze energieprestatie 
C B Goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
C C Goede verhouding energieprestatie - energieverbruik 
C D Gemiddeld energieverbruik kan lager 
C E Energieverbruik hoog i.v.h. tot energieprestatie 
C F Energieverbruik zeer hoog i.v.h. tot energieprestatie 
C G Energieverbruik extreem hoog i.v.h. tot energieprestatie 
D A Zeer goed energieverbruik bij deze energieprestatie 
D B Zeer goed energieverbruik bij deze energieprestatie 
D C Redelijk tot gemiddelde verhouding energieprestatie - energieverbruik 
D D Zowel energieprestatie als energieverbruik kunnen beter 
D E Zowel energieprestatie als energieverbruik kunnen beter 
D F Energieverbruik hoog i.v.h. tot gemiddelde energieprestatie 
D G Energieverbruik zeer hoog i.v.h. tot gemiddelde energieprestatie 
E A Energieverbruik extreem laag i.v.h. tot gemiddelde energieprestatie 
E B Energieverbruik zeer laag i.v.h. tot gemiddelde energieprestatie 
E C Energieverbruik laag i.v.h. tot gemiddelde energieprestatie 
E D Zowel energieprestatie als energieverbruik kunnen beter 
E E Zowel energieprestatie als energieverbruik kunnen beter 
E F Ingreep huurder noodzakelijk, evt met hulp van verhuurder 
E G Ingreep huurder noodzakelijk, evt met hulp van verhuurder 
F A Energieverbruik extreem laag i.v.h. tot slechte energieprestatie 
F B Energieverbruik zeer laag i.v.h. tot slechte energieprestatie 
F C Energieverbruik laag i.v.h. tot slechte energieprestatie 
F D Ingreep door verhuurder is aan te raden 
F E Ingreep door verhuurder is noodzakelijk 
F F Ingreep door verhuurder en huurder noodzakelijk 
F G Ingreep door verhuurder en huurder noodzakelijk 
G A Energieverbruik extreem laag i.v.h. tot zeer slechte energieprestatie 
G B Energieverbruik zeer laag i.v.h. tot zeer slechte energieprestatie 
G C Energieverbruik laag i.v.h. tot zeer slechte energieprestatie 
G D Ingreep door verhuurder is noodzakelijk 
G E Ingreep door verhuurder en ook huurder (in mindere mate) is noodzakelijk 
G F Ingreep door verhuurder en huurder noodzakelijk 
G G Ingreep door verhuurder en huurder noodzakelijk 
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Bijlage 6: Kantoorprestaties 

Bron: EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 2003 (2004), SenterNovem, Utrecht 

%2003 
25 
28 
14 
11 

Verdeling pompen 

Keteltvoe Afkortina Percentaae 
Verbeterd rendement ketel VR 15 
Conventioneel rendement ketel CR 21 
Hooq rendement ketel HR 64 

Verdeling keteltypen 

100% -,-------,-----,.-----,----,,------,------..-------,---,--
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Isolatie kantoren 

(zeer) goed geïsoleerd; extra dubbel glas 
redelijk geïsoleerd; dubbel glas 
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Bijlage 7: Maatregelpakketten, kosten en besparingen 

Klein object 

Middelgroot object 

Groot object 

Kenmerk 

Bouwkundig 

Dakisolatie R=2 

Dakisolatie R=>2,5 

Gevelisolatie R=2 

Gevelisolatie R=>2,5 

Vloerisolatie R=2 

Vloerisolatie R=>2,5 

Dubbelglas 

HR++ glas 

Kierdichting 

Installatie 

HR ketel 

Warmtepomp 

WKK 

Koeling 

Verlichtingsregeling 

lnvesterin skosten 

€ 40,- per m2 

€ 50,- per m2 

€ 25,- per m2 

€ 60,- per m2 

€ 10,- per m2 

€ 20,- per m2 

€ 120,- per m2 

€ 155,- per m2 

€ 6,5 per meter 

HR opwekking €7,- / m2 
Distributie€ 34,- / m2 radiatoren 
€400 - 600 per kWth 

€500 - 750 per kWe 
Opwekking ca €14,- / m2 
Distributie: inductie units €28,- / m2 

centraal LBK €6,50 / m2 
€20 tot€ 100 

7 m3 aardgas per jr 

10 m3 aardgas per jr 

7 m3 aardgas per jr 

1 Om3 aardgas per jr 

3 m3 aardgas per m2 

4 m3 aardgas per m2 

2% op gasverbruik 

4% op gasverbruik 

1 -2% 

5-25 % 

35- 60 % 

15 - 25 % 

4-10 % 

5-20 % 

Verlichtingsvermogen €4.000,- per LEC unit (per verdieping) >20 - 30% 

Photovoltaische cellen €1050,- (700 - 1400 per m2 40-80 kWh/ m2 / ·r 

Maatregel pakket 
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Bijlage 8: Energieprijs opbouw 

De energieprijs van gas en elektriciteit is opgebouwd uit leveringskosten (met een 
regiotoeslag voor gas), netwerkkosten en energiebelasting. Onderstaande prijzen zijn 
afkomstig van Nuon, Essent en NRE. 

Leveringstarieven {incl. BTW) 

Gas 
Essent Nuon NRE Gemiddeld 

Vastrecht 17,88 €/jaar 23,88 €/jaar 17 ,88 €/jaar 19,88 €/jaar 
< 5.000 m3 0,3815 0,3704 0,3813 0,378 
5.000 - 170.000 m3 0,3779 0,3671 0,3777 0,374 
170.000 - 1.000.000 m3 0,2188 0,219 

Transport (regio)toeslag voor levering van gas 
De transporttoeslag is per regio verschillend. Hoe dichter bij Groningen, hoe lager de 
toeslag. De toeslag heeft een range van 0,0007 tot 0,0185 €/(m3 of kWh). Gemiddeld 
genomen leidt dit tot een transporttoeslag van circa 0,0089€. 

Elektriciteit 
Essent Nuon NRE Gemiddeld 

Vastrecht 17,85€/iaar 23,88€/iaar 17,88€/iaar 19,87 €/iaar 
Klein zakelijk 0,0753 / kWh 0,0738 / kWh 0,0764 / kWh 0,0752 €/jaar 

Energiebelasting 
In onderstaande tabellen is de energiebelasting voor het verbruik weergegeven. Het Rijk 
geeft daarnaast een heffingskorting van €197 ,- per jaar, deze wordt elk jaar bijgesteld. 

Gas 
Verbruik gas Belasting in € per m3 incl BTW 
0-5.000 m3 0,1793 
5.001 - 170.000 m3 0,1473 
170.001 - 1.000.000 m3 0,0405 
>1.000.001 - 10.000.000 0,0138 

Elektriciteit 
Verbruik elektriciteit Belasting in € per kWh incl BTW 
1 -10.000 kWh 0,0839 
10.001 - 50.000 kWh 0,0408 
50.001 - 10.000.000 kWh 0,0112 

Netwerkkosten 
De netwerkkosten(± 7% van de totale kosten) omvatten de volgende kosten: 
• Transportkosten: vaste transportkosten, het vastrechttransporten, en de variabele 

transportkosten, welke worden berekend op basis van de totale omvang van de 
getransporteerde kilowatturen. 

• Periodieke aansluitvergoeding: eenmalig voor het aansluiten op het net en jaarlijks voor 
het onderhoud. 

• Meterkosten: het beschikbaar stellen en onderhouden van de meter. 
• Systeemdiensten voor de stroomlevering. Dit bedraagt 0,0104 per kWh 
• Capaciteitscomponent voor de gaslevering: en capaciteitsafhankelijk tarief per eenheid 

rekencapaciteit per jaar. 
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Bijlage 9: Energiescenario 

Strong Europe (SE) 
1 nternationa Ie samenwerking gekoppeld aan 
publieke verantwoordeliikheid 
Sterk economisch en politiek blok 
Op termijn ook VS in een succesvol wereldwijd 
klimaatbeleid 
Flexibele Kyoto-instrumenten 

Geliike inkomensverdelinq 
Meer sociale zekerheid 
lnvesterinqen in onderwijs en onderzoek 
Grote markt, toch redelijke economische groei 

[PJ] 
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Totaal verbruik binnenland in PJ (prim), historisch 
verbruik incl temperatuurcorrectie 
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TU/e Real Estate Management & Development 

Global Economy (GE) 
Sterke oriëntatie op vrije handel 

Weiniq politieke samenwerking 
Sterk beroep op eigen verantwoordelijkheid voor 
burgers en bedrijven 
Relatief hoge economische groei en materiele 
welvaart 

Milieubewustzijn niet via regelgeving 
Hoge bevolkingsgroei 
Internationale klimaatbeleid mislukt op termijn. 
In West Europa tot 2020. 

[rvton] 

210 -------------------- - ----------------

200 

190 

180 

170 

160 

150 ~-~-- ~-~---'----~-~-
1990 1995 2000 2005 2010 201 5 2020 

- Hstorisch - SE -.-GE ~ Raferentierarring 2001 

Totale binnenlandse C02-emissie met onzekerheids 
marge, historische emissies zijn incl. 
temoeratuurcorrectie 

Aandeel energiedragers in het binnenlands verbruik voor SE en 
GE, incl duurzame bronnen uitgedrukt in vermeden fossiel 
gebruik 
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Bijlage 10: Weging aanbeveling verhuurder 

Label 

A= 20 
1 

B = 18 C = 16 D = 12 E=9 
1 

F= 6 G=3 

• , , ., , , ,. , + 
Markt 

Aanbiedersmarkt = 4 Vragersmarkt = 2 

.. + 
1 

Leegstand 

1 

Nee=4 Ja= 2 

> 1 jr = 2 < 1 jr = 1 > 1 jr = 1 < 1 jr = 2 

l -
Energieverbruik (OR) 

A=0 B=0 C=1 D=2 1 E=3 ~ 1 

F=4 G=S 
1 

Label (AR) Totaal score 
min max 

A 20 30 
B 18 28 
C 16 26 
D 12 22 
E 9 19 
F 6 16 
G 3 13 

Maatreael Score 
Niets doen 24 30 
Kleine Ingreep 17 23 
lnoriioende inoreeo 3 16 
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Bijlage 11: Aanbeveling maatregel huurder 

AR OR Aanbeveling huurder 
A A Niets doen 
A B Niets doen 
A C Opletten op energieverbruik 
A D Energie gedrag / beheer aanpassen 
A E Energie gedrag / beheer aanpassen 
A F Energie gedrag / beheer aanpassen 
A G Energie gedrag / beheer aanpassen 
B A Niets doen 
B B Niets doen 
B C Opletten op energieverbruik 
B D Energie gedrag / beheer aanpassen 
B E Energie gedrag/ beheer aanpassen 
B F Energie gedrag / beheer aanpassen 
B G Energie gedrag / beheer aanpassen 
C A Niets doen 
C B Niets doen 
C C Opletten op energieverbruik 
C D Energie gedrag / beheer aanpassen 
C E Energie gedrag / beheer aanpassen 
C F Energie gedrag / beheer aanpassen 
C G Energie gedrag / beheer aanpassen 
D A Niets doen 

D B Niets doen 
D C Opletten op energieverbruik 
D D Verhuurder aansporen tot kleine ingreep 
D E Verhuurder aansporen tot kleine ingreep 
D F Verhuurder aansporen tot kleine ingreep + aanpassingen doen 
D G Verhuurder aansporen tot kleine ingreep + aanpassingen doen 
E A Niets doen, op verbruik is niet te besparen 
E B Niets doen 
E C Opletten op energieverbruik, evt verhuurder aansporen tot kleine ingreep 
E D Verhuurder aansporen tot kleine ingreep 
E E Verhuurder aansporen tot kleine ingreep 
E F Verhuurder aansporen tot kleine ingreep + aanpassingen doen 
E G Verhuurder aansporen tot kleine ingreep+ aanpassingen doen 
F A Niets doen, op verbruik is niet te besparen 
F B Niets doen 
F C Opletten op energieverbruik, evt verhuurder aansporen tot ingreep 
F D Verhuurder aansporen ingreep object 
F E Verhuurder aansporen ingreep object + zelf aanpassingen doen 
F F Verhuurder aansporen ingreep object + zelf aanpassingen doen 
F G Verhuurder aansporen ingreep object + zelf aanpassingen doen 
G A Niets doen, op verbruik is niet te besparen 
G B Niets doen 

G C Opletten op energieverbruik, evt verhuurder aansporen tot ingreep 
G D Verhuurder aansporen ingreep object 
G E Verhuurder aansporen ingreep object + zelf aanpassingen doen 
G F Verhuurder aansporen ingreep object+ zelf aanpassingen doen 
G G Verhuurder aansporen ingreep object + zelf aanpassingen doen 
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Bijlage 12: Tabel uitgebreide maatregelmogelijkheden 

Maatregel Besparing in% Investering TVT 

Spouwmuurisolatie 9 m3 aardaas oer m2 oer iaar 5-10% 8tot15€oerm2 3-8 ir 
Isoleren massieve muren (60mm) 14 m3 C 7,-) per m2 per jaar. 5-10% Binnengevel : €10,- tot 50 ,- per m2 3-8 jr 

5-10% Buitenaevel: €60,- tot 100,- per m2 3-8 ir 
Isolatie borstwerina 10 m3 ('5,-) oer m2 borstwerina. 5-10% € 10,- tot€ 50,- oer m2. 3-8 ir 
Isoleer het dak Matige isolatie: U-waarde van 0,5 5-15% € 10 - € 40 per m2 4-10 jr 

Goede isolatie: U-waarde van 0,3 5-15% 

12-17m3 aardgas/jr/m2 t.o.v een €40, - tot €50,- per m2 incl 1 laag 10 jr 
ongeisoleerd dak > €4 tot 6 per m2/jr bitumen R 1-3jr 

Isoleer de vloer 4 m3 aardgas per m2 vloeropp per jaar. 2-4% €10,- tot 20,- per m2 4-8 ir 
Isoleer het raam Enkelglas = U-waarde van 5,7 1-4% €75,- tot 140,- per m2 >15 jr 
HR glas Dubbelglas = U-waarde van 3,0 

HR-alas = U-waarde van 1,5 

10-15 m3 aardgas/jr per m2 glas/jr €110,- tot 160,- per m2 
> ca €5,- voordeel per m2 hogere investering als gehele puien 20-30 ir 

Radiatorscherm plaatsen 10 tot 15 m3 gas/m2 bij een buitenmuur 1-3% €5,- tot 12,- per m2 2-8 jr 

.!!1 20 tot 50 m3 gas/m2 glasopp (enkelglas) 
ë6 Borstwering vervangen door 
ëi isolatiepaneel 2-5 % € 11 -€ 50 / m2 5-10 jr !!J. 

Verkleinina alas oooervlak 10-25 m3 oer m2 € 9-25/m2 2-10 ir 

Pas een hoogrendement ketel toe 
rendement HR ketel = 92% 
rendement CR ketel = 70% 5-25% offerte 5-10 ir 

Pas stralingsverwarming in plaats van 
luchtverwarming toe. De luchttemp kan ca 3 graden 
lager zijn bij een gelijke gevoelswarmte. 20-40% offerte 5-10 ir 

Cl 
Pas warmtekrachtkoooelina toe 15-25% €500-750/kWe 5-10 ir 

C: Pas warmtepompen toe (rest) .§ 
warmte van een laag niveau (bv grondwater, 

"' ~ afvoerlucht) wordt mbv een warmtepomp op een €400-600/ 
Q) hoger niveau gebracht. 35-60% kWth 5-10 jr > 

Kunststof lichtoetredings 
systeem (voor donkere ruimten) 5-20% €120,- tot 350,- 5-10 ir 
Pas hoog frequente (HF) 
verlichting toe. > fijnere beleving 35-50% € 175,-/armatuur 5-15 ir 

Cl 
.5 

Ca 25% besparing op vermogen> 40.000 kWh. Gezamelijke electronische ballast kost ca 1: 
u Toepassen HF verlichting met In combinatie met een goede spiegel kan nog €40,- Nieuwe HF armaturen met Bij ren. ï: 
Q) spiegeloptiekarmaturen eens 40.000 kWh extra bespaard worden spiegeloptiek kosten ca €150,- per stuk. 1-2 jr > 
Q) Pas een zonneboiler toe 

"ë> energiekostenbesparing warmwatervoorziening van 
Q) 
C: 40% 100-300 m3/jr € 2000 tot 4000 15-20 ir Q) 

Q) Pas photovoltaïsche cellen toe 
E 

~ 
zonlicht omgezet in elektriciteit 40-80 kWh/m2/jr €700 tot 1400/m2 >10 ir 

:, pas warmte- en/of koudeopslag 
:, 

in de bodem toe 10-20% offerte 2-10jr 0 

Toepassen van een elektronisch expansie ventiel 
ipv conventioneel (koeling) 4% € 250,- 5-15 ir 

Cl 
Rendabel als er gedurende 5 jaar met .5 

ai Pas windgekoelde condensors 4.000 bedrijfsuren per jr gebruik zou worden 
~ 
.!! toe. Buitenlucht wordt gebruikt om te koelen . gemaakt van een installatie va250 kW. 10-20% offerte 5-15 ir 
E Pas een compressor met 
·:5 

een hoog rendement toe 5-15% offerte 2-10 jr a:: 
Installeer een energiezuinige lift eneraiezuiniaheid van de liftmotor 5-10% offerte 

> 
Pas een warmtekrachtkoppeling WKK is het gelijktijdig opwekken van 

i5 toe (WKK) warmte en elektriciteit. 1-40% offerte 
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Maatregel Besparing in% Investering TVT 

Een temperatuurverschil met de 
Topkoeling ipv airconditioning buitenlucht van max. 5°C > verhoging comfort 4-10% offerte 

Met een schakeling/toerenregeling op de koudwaterpompen van 
Breng een pompschakeling/ de koeling van het gebouw kan de hoeveelheid koud water aangepast 
toerenregeling aan worden aan de koudebehoefte 35% €200 - €600 1-4 jr 
Pas het pompvermogen Een te groot pompvermogen heeft een negatief effect op de capaciteit en 
aan op de installatie energieverbruik van het koelsysteem. 2-20 % offerte 
Plaats condensors in koele ruimten Warmteafoifte condensor veroemakkelijkt > hoaer rendement 1-3% nihil 0 ir 

Bij veel koelinstallaties heeft elke compressor zijn eigen condensor. 

O> 
Bij afnemende koudevraag wordt met behulp van een cascaderegeling 

.!: steeds een volgende compressor (met bijbehorende condensor) 
ai 
0 Koppeling van condensors bij deellast afgeschakeld. 25% offerte 2-5 jr 

.>< 

~ 
Een automatische ontluchter voor een koelinstallatie van 200 kW 
kost ca € 4.500,-. Dit bespaart gem 5% op het energieverbruik vd 

·5 
Pas automatische ontluchting toe koelinstallatie. 2 - 5% € 2.500 2-5 jr 0:: 

Breng uitwendige kanaalisolatie aan Mechanische ventilatie 1-3% € 20 - € 50/m 4-8 ir 
Plaats deurdrangers op buitendeuren 1-3% €50-€150 2-6 ir 
verlaag luchtweerstand door 
vergroten filteroppervlak De keuze van de drukval over een filter beinvloedt het enerQieverbruik. 0-20% offerte 
Draaideur ipv open entree 2-4% offerte 3-6 jr 

luchtgordijn of een tochtsluis: 

Q) plaats tochtsluizen bij de toegang verbetering comfort> tochtklachten nagenoeg verdwijnen 3-8 % offerte 2 - 6 jr 

~ verbeter tochtnaden of breng kierdichting 
ë aan deurrubbers, PUR-schuim of kitten. 1 - 2 % 2 - 5 jr 
Q) 

pas natuurnJKe venrnaue toe U-1UU7o offerte > 
Pas hoog frequente 
voorschakelapparatuur toe (HF) Elk armatuur voorzien van een voorschakelapparaat. 20-40% €60-€ 150 3-7 jr 

spaarlamp verbruikt 60 tot 70% minder elektriciteit 
Vervana oloeilamoen door PUSL lamoen dan een gloeilamp. 60-80% € 4 - € 12 1-4 ir 

TL-armaturen met een hoger rendement HF verlichtinQ langere levensduur dan Qewone TL 5-40% €20,- tot €100,- 2-5 ir 
Pas soieoelootiekarmaturen toe 5-40% €20,- tot €100,- 2-5 ir 
Verlichtingsniveau aanpassen kantoorruimte 400lux 5-40% offerte 3-6 jr 
Plaats reflectoren achter open TL-lampen 50% €20,- tot €50,- 1-3 ir 

Automatisch traploos regelen van het lichtniveau gekoppeld 

Pas een dimregeling (verlichting) toe aan de hoeveelheid invallend zonlicht 10-40% € 50 - € 150 3-7 jr 

Pas aanwezigheidsafhankelijke Verlichting automatisch uitschakelen bij afwezigheid van mensen door 
schakeling (verlichting) toe bewegingsschakelaar of infrarood aanwezigheidssensoren. 5-20% €20 - € 100 1-4 jr 

Dimmen TL-verlichting is alleen mogelijk indien HF verlichting is toegepast! 
Besparing op het elektriciteitsverbruik Sensor kost ca 

Toepassen daglicht toetredingsdetectie > 20 tot 25 % reductie op energieverbruik €80,- excl montage 2 ir 
Besparing op het elektriciteitsverbruik LEG-unit (3.80A 

O> Toepassen vermogens regeling op > 20 tot 30% reductie op energieverbruik verdeelinrichting) kost C: 

:Ë verlichting Verlichting per verdieping geregeld?> per verdieping zo'n Lee-unit gem €4.000,- 2 ir 
<.) 

Pas intra rood sensoren op infraroodsensor die de verlichting inschakelt zodra zich 
~ 
> terreinverlichting toe iemand op het terrein begeeft een afschrikkende werking. 70-90% €300/stuk 1-3 jr 

Pas HooQ rendement heaters toe ipv CR meer energie uit 1 m3 aardQas. 5-40% offerte 3-7 jr 
Isoleer verwarmingsleidingen 2-6% € 2 tot 25 / m 1-4 ir 
Isoleer appendaoes 2-6% €20 tot 1 00 /app. 2-6 jr 

Isolatiedekens 
Isolatie appendages van verwarmings 60 tot 140 m3 aardgas besparing per meter leiding per jr voor afsluiters kosten 
systeem (isolatie v leidingen, appendages, > ca €20,- tot €50,- perm per jr voordeel (isolatie leidingen) €48,- tot €82,- per 
koppelingen en afsluiters) > ca €45 tot €100,- per afsluiter per jr voordeel afsluiter. 1-2 ir 
Isoleer verdeler 250-500 m3/m2.jr €150/m verdeler 1-3 ir 

Pas een elektrisch of gasgedreven Omgevingswarmte (afgaande ventilatielucht/buitenlucht) ve laag naar 
warmtepomp toe hoog temperatuurniveau worden gebracht > ruimteverwarming 10-40% offerte 

€10,-tot€15,-per 
Gevelisolatie op metselwerk koppen 8 m3 per m2 spouwmuur besparinQ > €3,50 per m2 per jr voordeel m2 investering 3-5 ir 

Investering op basisvd Bij 5 jr 
watertemp aan of uit te max 

Besparing op het elektraverbruik 75% besparing op een pomp van sturen. €2.000,-
Uitschakelen pompen 2kW die 2.00 uur draait levert ca €450,- per jaar op investeren 

O> 
ca €2.000 tot €3.000,-

C: excl. benodigde 
E 

'" 
materialen en 

~ Besparing op gasverbruik door betere regelingen. Vaak min 15% op inhuur ve 
Q) 

Waterzijdig inregelen gasverbruik (bij starten hiervan) Rendabele maatregel installatiebedrijf 1-2 jr > 

Plaatsen schakel Geen besparing bij verschuiven van dag naar nachtstroom en Schakelklokken zijn 
klokken besparing op elektra bij uitzetten apparatuur eenvoudig te verkrijgen, < 1 jr 

> op apparatuur Besparing:10.000 kWh op koffieautomaten en watercoolers> €1500,- wel diefstalproof maken 0 
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