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26 Witschge, Marco Techniek Nederland 

27 Wyfker, Gerard Metaalunie 

 



Voor de bepaling van het streefdoel 2030 en de eindnorm 2050 wordt gebruik gemaakt van
referentiegebouwen. Deze worden afgeleid uit de geselecteerde records uit de afmelddatabase
voor energielabels die ook zijn gebruikt door W/E adviseurs voor de inijkingsstudie voor het
energielabel. In de database zijn circa 55.000 records beschikbaar. Per record is een weegfactor
beschikbaar voor het voorkomen van een dergelijk gebouw in de totale Nederlandse voorraad.

De selectie van de referentiegebouwen ten behoeve van de bouwkundige gegevens voor grootte,
vorm en raamoppervlak gebeurt als volgt:

1. Selecteren van alle records van een bepaalde gebruiksfunctie
o Uitsluiten van:

§ records met gebruiksoppervlak < 50 m2 (geen energielabel verplicht)
§ records waarbij sprake is van meerdere BAG verblijfsobjectIDs per pandID

zijn er al uit gefilterd door W/E adviseurs
§ records waarbij sprake is van meerdere energielabels per adres zijn er al

uit gefilterd door W/E adviseurs
2. Indeling van alle gebouwen in de betreffende gebruiksfunctie in grootteklassen klein,

middel en groot o.b.v. gebruiksoppervlak dat de gebouwen vertegenwoordigen in de
Nederlandse voorraad (gewogen naar voorkomen) / 3

3. Binnen deze drie grootteklassen
o Bepalen van het gewogen gemiddelde oppervlak

(ter info mediaan van oppervlak bepalen)
o Bepalen van de gewogen gemiddelde van de vormfactor (Averlies/Ag)
o Bepalen van het gewogen gemiddelde glaspercentage

4. Per grootteklasse selecteren van een aantal records met:
o rondom gewogen gemiddelde gebouwgrootte
o rondom gewogen gemiddelde vormfactor en
o rondom gewogen gemiddelde glaspercentage
het aantal gebouwen kan gevarieerd worden door voor bovenstaande parameters een
kleinere/grotere bandbreedte te selecteren.

5. Handmatige selectie van een ‘representatief gebouw’ door het uitvoeren van een check op
google maps of dit qua vorm/gebouwtype inderdaad een representatief gebouw is voor
deze gebruiksfunctie (expert judgement)

6. Beoordeling van verwachte energiegebruik (gebouwgebonden en niet gebouwgebonden) ter
controle van de van toepassing zijnde energiebelastingsstaffel. De opbouw van staffel is
voor gas en elektriciteit echter sterk uiteenlopend waardoor dit geen eerste selectiepunt
kan zijn.

7. Globale controle op vormgegevens van het geselecteerde referentiegebouw

Bovenstaande uitwerking wordt vanaf stap 3 apart uitgevoerd voor alle drie de grootteklasses
klein, middel en groot per gebruiksfunctie. Het resultaat zijn drie werkelijke (bestaande)
gebouwen.

Referentiegebouwen bestaande bouw

datum 24 februari 2020 project BZK / eindnorm 2050 utiliteitsbouw
betreft Aanpak selectie
versie 003
auteur ir. R.M.M. (René) van der Loos
contactpersoon ir. R.M.M. (René) van der Loos
e-mail/telefoon rlo@dgmr.nl/088 346 76 16

vestiging Arnhem
uw kenmerk -
ons kenmerk B.2019.1007.N002
2e lezer/secr. MNY

Selectie vanuit afmelddatabase



Referentiegebouwen bestaande bouw

2

c:
\-

 p
ro

j\
b2

01
9 

10
07

00
 b

zk
 e

in
dn

or
m

 2
05

0 
ut

ili
te

it
sb

ou
w

\0
4 

- 
re

su
lt

at
en

\b
20

19
10

07
10

n0
02

v0
03

 s
el

ec
ti

e 
re

fe
re

nt
ie

ge
bo

uw
en

.d
oc

x 
24

-0
2-

20
20

Voor de referentiegebouwen voor de logiesfunctie is er een enigszins afwijkende aanpak
gehanteerd. In de database komen bij de logiesfunctie zowel logiesgebouwen als overige
logiesfuncties (‘vakantiewoningen’) voor. Binnen de logiesfunctie is net als voor de overige
gebruiksfuncties een verdeling gemaakt in drie grootteklasses. In de grootteklasse klein is
vervolgens een onderscheid gemaakt bij een gebruiksoppervlak van 205 m2. De in de database
voorkomende gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 205 m2 zijn vrijwel allemaal
overige logiesfuncties. In de grootteklasses middel en groot komen vrijwel geen overige
logiesfuncties voor.
Het referentiegebouw klein voor de logiesgebouwen is daardoor bepaald op basis van de gewogen
gemiddelde gebouwkenmerken van de gebouwen in de grootteklasse klein met een
gebruiksoppervlak groter dan 205 m2. Vervolgens is voor de overige logiesfunctie een apart
referentiegebouw bepaald op basis van de gewogen gemiddelde gebouwkenmerken van de
gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 205 m2 in combinatie met de gebouwen die een
gebruiksoppervlak hebben kleiner dan 50 m2. Deze zijn bij de standaard bepalingswijze voor de
logiesfunctie in een logiesgebouw gelegen buiten beschouwing gebleven (zie stap 1).

Daarnaast is er bij de grootteklasse klein van het referentiegebouw voor zorg met bedgebied
mogelijk sprake van een woonfunctie voor zorg. Een dergelijk gebouw kan in de praktijk zowel
geregistreerd worden als zorgfunctie met bedgebied als als woonfunctie voor zorg. Voor de
beschouwing van de zorgfunctie met bedgebied is dit referentiegebouw in deze studie daarom
gewoon meegenomen.

Na het bepalen van de referentiegebouwen per gebruiksfunctie en grootteklasse worden aan de
gebouwen standaard maatregelenpakketten toegevoegd om te komen tot drie verschillende
uitgangssituaties voor de energetische kwaliteit:

· Slecht: nog geen maatregelen getroffen
· Matig: beperkt aantal maatregelen getroffen

(EML, dubbel glas, HR ketel, spouwisolatie, lichte dakisolatie);
de maatregelen zijn mogelijk uit de database af te leiden voor glastype, Rc en opwekker.

· Goed: niveau matig + redelijke schil maatregelen genomen (Rc 2,5, HR++)

DGMR Bouw B.V.



 

 

 

BIJLAGE 04: DATASET ANALYSE REFERENTIECATEGORIEËN 

In deze bijlage worden alle datasets die per functie voor het onderzoek zijn gebruikt, verder toegelicht. De datasets 

zijn zowel op basis van aantallen als op basis van oppervlakte weergegeven. Het verschil tussen beide methodieken 

is reeds toegelicht in Hoofdstuk 07.04 aan de hand van de referentiecategorie kantoren. De roze gekleurde staven 

in de grafieken zijn de categorieën waar het referentiegebouw in valt. In het geval van meerdere 

referentiegebouwen binnen een dataset, zijn er meerdere staven gekleurd afhankelijk van de grootte van het 

referentiegebouw. 

Referentiecategorie bijeenkomst 

 

 
 

 
 

*Voor zowel KDV als andere bijeenkomst bevind het gemiddelde pand zich in de roze balk 
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Referentiecategorie cellen 

 

 
 

 

Referentiecategorie gezondheid  
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Referentiecategorie kantoren 

 

 
 

 

Referentiecategorie logies 
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Referentiecategorie onderwijs 

 

 
 

 

Referentiecategorie sport 
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Referentiecategorie winkel 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

BIJLAGE 05: GEVOELIGHEIDSANALYSES MAATREGELEN REFERENTIEGEBOUWEN 

Om de gevoeligheid van de individuele maatregelen ten opzichte van de beschouwingstermijnen te bepalen is een 

gevoeligheidsanalyse voor alle referentiegebouwen uitgevoerd. Binnen deze analyse is gekeken naar de 

gevoeligheid van kosten en besparing op de kosteneffectiviteit van maatregelen. Voor alle maatregelen is in de 

basis gekeken naar in hoeverre kosten moeten stijgen, of besparingen moeten worden verminderd, om tot het 

kantelpunt te komen (terugverdientijd = beschouwingstermijn) waarbij de maatregel niet meer effectief blijkt. 

 

In het geval van een ‘oranje’ maatregel (een maatregel die nét niet kosteneffectief is in de basis) wordt onderzocht 

in hoeverre de kosteneffectiviteit moet toenemen om ervoor te zorgen dat de maatregel wél kosteneffectief is.  

De analyse is uitgevoerd op onderstaande drie parameters: 

► (meer)investering (in euro’s); 

► elektrabesparing (in kWh elektra/per jaar); 

► gasbesparing (in m3 aardgas/ per jaar). 

 

In deze bijlage worden de gevoeligheidstabellen voor alle functies weergegeven. Voor alle tabellen geldt: 

► Daar waar maatregelen oranje gekleurd zijn, betreft het een maatregel die niet kosteneffectief is, maar wel de 

potentie heeft dit te worden. De gevoeligheidsanalyse laat in tegenstelling tot de kosteneffectieve maatregelen 

zien hoeveel de waarden moeten verbeteren (kosten nemen af, stijging van de besparing) om de maatregel 

kosteneffectief te krijgen 

► Voor de (meer)investering geldt dat de terugverdientijd afneemt wanneer de investering stijgt. De opslag op de 

basisinvestering wordt weergegeven in de tabellen. Een opslag van 100% betekent dat een maatregel twee 

keer zo duur kan zijn voordat deze niet meer kosteneffectief is. Een afslag is benodigd bij de oranje 

maatregelen. 

► Voor de elektrabesparing geldt dat de terugverdientijd afneemt wanneer de besparing lager wordt. De afname 

op de elektrabesparing wordt weergegeven in de tabellen. Een afname van de besparing met 50% betekent dat 

een maatregel de helft van de besparing kan realiseren en nog steeds kosteneffectief is. Een toename van de 

besparing is benodigd bij de oranje maatregelen. 

► Voor de elektrabesparing geldt dat de terugverdientijd afneemt wanneer de besparing lager wordt. De afname 

op de elektrabesparing wordt weergegeven in de tabellen. Een afname van de besparing met 50% betekent dat 

een maatregel de helft van de besparing kan realiseren en nog steeds kosteneffectief is. Een toename van de 

besparing is benodigd bij de oranje maatregelen. 

► Daar waar bij maatregelen (die niet oranje zijn) wordt gesproken over een toename van het gas- en/of 

elektraverbruik, betreft het een maatregel die een besparing heeft op bijvoorbeeld het gas, maar een toename 

van het elektraverbruik. Het elektraverbruik moet in dat geval verder toenemen om de terugverdientijd 

negatief te beïnvloeden. Vice versa geldt dit ook voor maatregelen die een elektrabesparing kennen en een 

toename van het gasverbruik. 
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Functie bijeenkomst met Kinderdagverblijf 

 
Andere bijeenkomst Dakisolatie 

 
 

Vloerisolatie 
 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 53% 

Een opslag van 0% Een opslag van 
maximaal 246%  

Een opslag van 
maximaal 43%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van het 
elektrabesparing 
met 714% 

Een afname van het 
elektrabesparing met 
891% 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
291%  

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 142% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 74%  

Een afname van de 
efficiëntie van 96%  

Een toename van de 
efficiëntie van 43%  

n.v.t.  

Functie andere bijeenkomst 

 
Andere bijeenkomst Dakisolatie 

 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een afname van de 
investering van 14%  

Een opslag van 
maximaal 228%  

Een opslag van 
maximaal  30%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
335% 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
274%  

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 77% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 117%  

Een toename van de 
efficiëntie van 57%  

n.v.t.  

Functie Celfunctie 

 
Logies in 
logiesgebouwen 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Zonneboiler Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 911%  

Een opslag van maximaal 22%  Een opslag van 
maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
288%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 2.543% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 101%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 53%  

Een afname van de efficiëntie 
van 145%  

n.v.t. 
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Functie gezondheidszorg met bed 

 
Gezondheidszorg met 
bed 

Balansventilatie 
met HR-WTW en 
reductie 
ventilatiedebiet 
door CO2-regeling 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een afname van de 
investering van 28%  

Een opslag van 
maximaal 499%  

Een opslag van 
maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
215% 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
352%  

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 102% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 24%  

Een toename van de 
efficiëntie van 17%  

n.v.t.  

Functie andere gezondheidszorg 

 
Kantoren Dakisolatie 

 
 

Vloerisolatie 
 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in combinatie 
met piek CV -ketels 

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 165%  

Een opslag van 
maximaal 96%  

Een opslag van maximaal 
277%  

Een opslag van 
maximaal 66%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 1.519%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 
836%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 326% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 99%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 37%  

Een afname van de 
efficiëntie van 52%  

Een afname van de efficiëntie 
van 40%  

n.v.t. 

Functie kantoren 

 
Kantoren Dakisolatie 

 
 

Vloerisolatie 
 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in combinatie 
met piek CV -ketels 

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 255%  

Een opslag van 
maximaal 173%  

Een opslag van maximaal 71%  Een opslag van 
maximaal 84%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 973%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 
571%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 147% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 59%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 24%  

Een afname van de 
efficiëntie van 44%  

Een afname van de efficiëntie 
van 78%  

n.v.t. 

Functie logies in logiesgebouwen 

 
Logies in 
logiesgebouwen 

Dakisolatie 
 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Zonneboiler Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 1%  

Een opslag van 
maximaal 265%  

Een opslag van maximaal 
148%  

Een opslag van 
maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 588%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 
320%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 3.904% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 100%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 99%  

Een afname van de 
efficiëntie van 45%  

Een afname van de efficiëntie 
van 41%  

n.v.t. 
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Functie Andere logies 

 
Kantoren Dakisolatie Hybride lucht/water 

warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels 

Zonneboiler Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een afname van de 
investering van 19%  

Een opslag van 
maximaal 817%  

Een opslag van 
maximaal 228%  

Een opslag van 
maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van het 
elektraverbruik met 
250% 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
202% 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
3.177% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 55%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een toename van de 
efficiëntie van 122%  

Een afname van de 
efficiëntie van 54%  

Een afname van de 
efficiëntie van 36%  

n.v.t. 

Functie onderwijs klein 

 
Kantoren Dakisolatie 

 
 

Vloerisolatie 
 
 

Hybride lucht/water 
warmtepomp in combinatie 
met piek CV -ketels 

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 69%  

Een opslag van 
maximaal 12%  

Een opslag van maximaal 
108%  

Een opslag van 
maximaal 38%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 961%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 
312%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 292% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 82%  

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 59%  

Een afname van de 
efficiëntie van 86%  

Een afname van de efficiëntie 
van 55%  

n.v.t. 

Functie onderwijs groot 

 
Onderwijs (groot) Hybride lucht/water 

warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 640%  

Een opslag van maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
430%  

Een afname van de 
elektrabesparing van 103% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 31%  

n.v.t.  

Functie Sport 

 
Sport Hybride lucht/water 

warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Daglichtafhankelijke regeling 
i.c.m. aanwezigheidsdetectie 

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 120%  

Een afname van de investering 
van 26%  

Een opslag van 
maximaal 17%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
287%  

Een afname van het 
elektraverbruik met 117% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 86% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 58%  

Een afname van de efficiëntie 
van 3%  

n.v.t.  
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Functie Winkel klein 

 
Winkel (klein) Gevelisolatie 

 
 

Vloerisolatie  Hybride lucht/water 
warmtepomp in combinatie 
met piek CV -ketels 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 33%  

Een opslag van 
maximaal 861%  

Een opslag van maximaal 
219%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 19.742%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 
1.883%  

Een toename van het 
elektraverbruik met 191% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 76%  

Een afname van de 
efficiëntie van 15%  

Een afname van de efficiëntie 
van 61%  

Functie Winkel groot 

 
Winkel (groot) Hybride lucht/water 

warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 2%  

Een opslag van 
maximaal 0%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
105%  

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 104% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 99%  

n.v.t.  

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 06: GEVOELIGHEIDSANALYSES EXTRAPOLATIE REFERENTIECATEGORIEËN 

In deze bijlage zijn de overzichten te zien van de gevoeligheden van de extrapolaties van de overige 

referentiecategorieën. De gepresenteerde grafieken zijn de grafieken van de gevoeligheden die in Hoofdstuk 09.01 

worden aangemerkt als gevoeligheden met een direct effect op de resultaten van de extrapolatie. Dit betreffen de 

gevoeligheden van:  

 

► Omvang van de grootteklassen; 

► Grens tussen bouwjaarklasse 1 en 2; 

► Grens tussen bouwjaarklasse 2 en 3; 

► Op-/afslag CO2-reductie per grootteklasse; 

► Interferentiefactor per grootteklasse; 

► Afslagpercentage (sloop + renovatie); 

► CO2-reductie (gas) per maatregel. 

Functie bijeenkomst met kinderdagverblijf 
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Functie andere bijeenkomst 

Functie celfunctie 
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Functie gezondheidszorg met bed 

Functie andere gezondheidszorg 
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Functie Kantoor 

Functie logies in logiesgebouwen 
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Functies andere logies 

Functie onderwijs klein 
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Functie onderwijs groot 

Functie sport 
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Functie Winkel klein 

Functie Winkel groot  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

BIJLAGE 07: GROOTTEKLASSEN EN REDUCTIEVERDELING REFERENTIECATEGORIEËN 

 

In onderstaande grafieken en tabellen zijn per referentiecategorie de gehanteerde grootteklassen, de verdeling van 

de portefeuille over deze grootteklassen, en de totale CO2-reductie per grootteklasse weergegeven. 

Referentiecategorie bijeenkomst met kinderopvang 

 

 

 

 

Referentiecategorie bijeenkomst 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 5.000

Grootteklasse 5 5.000 999.999

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 5.000

Grootteklasse 5 5.000 999.999
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Referentiecategorie cellen 

 

 
 

 

Referentiecategorie gezondheidszorg met bedgebied 

 

 

 

 

 

 

Referentiecategorie andere gezondheidszorg 

 

 

 

 

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 2.000

Grootteklasse 3 2.000 12.500

Grootteklasse 4 12.500 25.000

Grootteklasse 5 25.000 999.999

Grootteklassen Min. M² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 600

Grootteklasse 3 600 3.500

Grootteklasse 4 3.500 20.000

Grootteklasse 5 20.000 999.999

Grootteklassen Min. M² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 600

Grootteklasse 3 600 3.500

Grootteklasse 4 3.500 20.000

Grootteklasse 5 20.000 999.999
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Referentiecategorie kantoren 

 

 
 

 

Referentiecategorie logiesfunctie in een logiesgebouw 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootteklassen kantoren Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 3.500

Grootteklasse 5 3.500 999.999

Grootteklassen Min. Max.

Grootteklasse 1 10 50

Grootteklasse 2 50 150

Grootteklasse 3 150 3.000

Grootteklasse 4 3.000 5.000

Grootteklasse 5 5.000 999.999
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Referentiecategorie andere logiesfunctie 

 

 
 

 

Referentiecategorie onderwijs klein 

 

 
 

 
  

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 1.000

Grootteklasse 3 1.000 4.000

Grootteklasse 4 4.000 10.000

Grootteklasse 5 10.000 999.999
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Referentiecategorie onderwijs groot 

 

 
 

 

Referentiecategorie sport 

 

 
 

 
  

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 1.000

Grootteklasse 3 1.000 4.000

Grootteklasse 4 4.000 10.000

Grootteklasse 5 10.000 999.999

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 3.500

Grootteklasse 5 3.500 999.999
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Referentiecategorie winkel klein 

 

 
 

 

Referentiecategorie winkel groot 

 

 
 

  

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 8.000

Grootteklasse 5 8.000 999.999

Grootteklassen Min. m² Max. m²

Grootteklasse 1 10 100

Grootteklasse 2 100 500

Grootteklasse 3 500 1.500

Grootteklasse 4 1.500 8.000

Grootteklasse 5 8.000 999.999


