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Advies 

Op basis van de inijkingsstudies en de opgehaalde reacties uit de 

begeleidingscommissie adviseert RVO.nl bij inwerkingtreding van de NTA 8800 

voor indeling 2b voor woningbouw en indeling 2 voor utiliteitsbouw (‘gelijk’) te 

kiezen, waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden. Deze 

indeling doet het meeste recht aan de afgesproken uitgangspunten. Er kan 

eventueel worden overwogen om indeling 2(b) enigszins aan te passen, waarbij 

de labelklassen even groot worden in termen van kWh/m2.jaar. Deze 

‘gelijkmatige’ indeling leidt, met name binnen de groene labels van utiliteitsbouw 

en de A-labels van woningen, tot meer labelverschuivingen ten opzichte van 

indeling 2(b). De indeling ‘gelijkmatig’ voldoet dus minder aan het uitgangspunt 

om zoveel mogelijk energielabels in dezelfde klasse te houden. Het voordeel van 

de indeling ‘gelijkmatig’ is dat bij een kritieke afwijking in de opname het risico op 

een verschil in labelklasse kleiner is. Bij utiliteitsbouw wordt dit risico met name 

verkleind bij de labels B en C, bij woningbouw met name bij label B.   

Bij het uitbrengen van dit advies is het beleid rondom 

energieprestatiedoelen/normen in de bestaande gebouwde omgeving nog in 

ontwikkeling, waardoor hier geen rekening mee gehouden kon worden in het 

advies. Daarom geeft RVO.nl aanvullend ter overweging om zodra het betreffende 

beleid is uitgekristalliseerd, op enig moment de labelklassenindeling in overleg 

met een begeleidingscommissie te herijken. Hierbij dienen de ijkpunten 

(nieuwbouwgrens en mediaan) te worden geactualiseerd en nieuwe 

klassengrenzen te worden bepaald die toekomstbestendig zijn voor zowel 

woningbouw als utiliteitsbouw.        
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Inleiding 

Naar aanleiding van de implementatie van het nieuwe stelstel Energie Prestatie 

Gebouwen in 2020 moeten voor diverse beleidsinstrumenten aangepaste (grens) 

waarden ontwikkeld worden. Het gaat hierbij om de aanwijzing van de NTA 8800 

energieprestatiebepalingsmethode en het bijbehorende kwaliteitssysteem BRL 

9500 en BRL 9501. Het raakt onder andere de energieprestatie-eisen, 

energielabeling van gebouwen, energielabel C verplichting van kantoorgebouwen, 

WWS, EPV en RVV. 

 

Ten behoeve van de aanpassing van de energielabelsystematiek van woningen en 

utiliteitsgebouwen zijn twee studies uitgevoerd om de klassen van de 

energielabels in te ijken op basis van het primair fossiel energiegebruik 

(kWh/m2.jr) volgens de NTA 8800 in plaats van de EI (dimensieloos). 

Deze studies zijn begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit 

belanghebbende branchepartijen, te weten: Aedes, Vereniging van Institutionele 

Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), 

Vastgoedbelang, Vereniging Eigen Huis (VEH), Woonbond en de overheid. 

Het is mogelijk om op basis van verschillende uitgangspunten een klassenindeling 

vorm te geven. Er zijn dus meerdere opties mogelijk.  

 

Om een goede keuze te kunnen maken moet een afweging gemaakt worden op 

basis van de doelen waarvoor de energielabelklassen ingezet worden en de 

mogelijke consequenties van het toepassen van de verschillende opties. 

In de begeleidingscommissies hebben discussies plaatsgevonden waarbij 

argumenten zijn uitgewisseld rondom de voor- en de nadelen van deze 

verschillende opties. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat en 

vormen de basis voor het voorliggende advies ten aanzien van de inijking 

labelklassen energielabel op basis van de NTA 8800.  

 

Onderliggende rapportages 

In de rapportages “Inijking energielabels woningen” (INNAX, 25 september 2019) 

en “Inijking energielabels utiliteitsbouw” (W/E adviseurs, 3 oktober 2019) worden 

vijf mogelijke klassenindelingen gepresenteerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

ongeveer gelijkblijvende indelingen (indeling 1 en 2) versus toekomstgerichte 

indelingen (indeling 3 t/m 5). Bij de huidige labelklassenindeling zijn de ijkpunten 

gebaseerd op de situatie van 2000 (woningbouw) en 2003 (utiliteitsbouw). Met 

toekomstgericht wordt bedoeld een verschuiving (herijking) van de twee ijkpunten 

naar een meer recente datum waardoor de energetische kwaliteit van de mediaan 

en het nieuwbouwniveau geactualiseerd worden naar de huidige stand van zaken 

van de bestaande voorraad in Nederland.  

Aanvullend op de 5 indelingen zijn in een later stadium nog 3 extra indelingen 

uitgewerkt, 2 op basis van indeling 2, en 1 tussenvariant. De 3 extra indelingen 

zijn tevens opgenomen in de rapporten en voorgelegd aan de 

begeleidingscommissie.  
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Bevindingen van de begeleidingscommissie  

Ten aanzien van de klassenindelingen: 

• De begeleidingscommissie heeft op dit moment nog onvoldoende zicht op 

de invulling van het Klimaatakkoord en de plaats van het energielabel 

daarin. Aangezien daar nu nog geen rekening mee gehouden kan worden, 

is de voorkeur voor een behouden inijking, oftewel een klassenindeling die 

zo dicht mogelijk bij de huidige klassenindeling ligt; 

• Naast het implementeren van de NTA 8800 wordt ook onderzoek verricht 

naar standaard en streefwaarden voor bestaande woningbouw en 

streefdoel en eindnorm voor bestaande utiliteitsbouw. Nog niet duidelijk is 

of deze standaard en eindnorm uitgedrukt worden in primair fossiel 

energiegebruik (kWh/m2.jr), of in energiebehoefte/netto warmtevraag 

(kWh/m2.jr), wat de hoogte van deze waarden wordt, en hoe deze 

waarden gekoppeld kunnen worden aan beleidsinstrumenten zoals 

energielabels/energielabelklassen en het WWS. Zolang daar nog 

onvoldoende helderheid over bestaat, is de meerderheid van de 

begeleidingscommissie van mening dat de klassenindeling voor het 

energielabel voor woningbouw nog niet toekomstbestendig gemaakt kan 

worden. Het risico is dan te groot dat binnen korte tijd de 

labelklassenindeling weer veranderd moet worden. Dat zou een te grote 

impact hebben op de markt. Kies daarom voor woningbouw voor een 

klassenindeling die zo dicht mogelijk ligt bij de huidige klassenindeling; 

• Voor utiliteitsbouw is er een voorkeur om op korte termijn wel over te 

stappen op een toekomstbestendige klassenindeling, de oorzaak hiervan 

lijkt te liggen in het feit dat er nu nog geen indeling per gebruiksfunctie is 

en het nu niet kunnen waarderen van zeer energiezuinige nieuwbouw en 

renovaties; 

• Voor utiliteitsbouw zijn nu alle gebruiksfuncties onder één indeling 

ingedeeld. Echter met de overstap naar kWh/m2.jr is een dergelijke 

indeling niet representatief voor de praktijk. Het primair fossiel 

energiegebruik tussen de twee uiterste (zorgfunctie met bedgebied en 

sportfunctie) is bijna een factor 3 verschillend. Een klassenindeling per 

gebruiksfunctie is daarom noodzakelijk;  

• Voor woningbouw is de voorkeur uitgesproken voor één indeling voor alle 

woningen samen (dat wil zeggen de eengezinswoningen en 

meergezinswoningen in één indeling); 

• De 3 extra indelingen geven nu geen meerwaarde ten opzichte van de 

oorspronkelijke indelingen. Deze vallen dus af; 

• Bij een opnamefout binnen een grote klasse ga je minder snel naar een 

andere klasse dan met diezelfde fout bij een kleine klasse, daarom mag de 

klassengrootte niet te klein worden. Een gelijkmatige verdeling van de 

klassengrenzen in termen van kWh/m2.jaar reduceert de kans op een te 

kleine klassengrootte. 

 

Ten aanzien van de ijkpunten: 

• Er moeten smaken zijn, ook om te kunnen vergroenen. Het 

Klimaatakkoord vergt extra inspanningen, die zichtbaar moeten kunnen 

worden; 

• De twee huidige ijkpunten D/E voor de mediaan en A/B voor het 

nieuwbouwniveau voor woningbouw behouden op het huidige niveau. Dat 
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wil zeggen gebaseerd op de situatie van 2000 en dus niet te gaan 

herijken; voor utiliteitsbouw is er wel de wens om nu te gaan herijken; 

• De A/B grens zodanig kiezen dat label A voor de bestaande bouw haalbaar 

en betaalbaar is; 

• Daarnaast zou nieuwbouw en zeer energiezuinige renovatie gewaardeerd 

moeten kunnen worden met plusjes. 

 

Conclusies op basis van de rapporten en de begeleidingscommissie  

• Gelet op bovenstaande bevindingen is klassenindeling 2(b) op dit moment 

de best-passende indeling. Bij start van het inijkingsproces is aangegeven 

dat voor woningbouw en utiliteitsbouw met dezelfde uitgangspunten (ten 

aanzien van mediaan, nieuwbouw grens, keuze van de klassenindeling) 

wordt ingeijkt; 

• Binnen klassenindeling 2(b) is bij woningen de klassengrootte grotendeels 

gelijkmatig verdeeld. Bij utiliteitsbouw varieert de klassengrootte zowel 

per gebruiksfunctie alsook binnen de verschillende gebruiksfuncties. Ter 

nadere overweging is een verfijning van indeling 2(b) uitgewerkt (de 

variant ‘gelijkmatig’) voor woningbouw en utiliteitsbouw. Bij deze variant 

zijn de klassengroottes binnen de indeling even groot/constant gemaakt. 

Bij utiliteitsbouw is dit per gebruiksfunctie uitgewerkt;  

• Beide indelingen (2(b) en ‘gelijkmatig’) zijn nog niet toegespitst op in 

ontwikkeling zijnde beleid op het gebied van 

energieprestatiedoelen/normen in de bestaande gebouwde omgeving. 

Indeling 2(b) is immers uitgewerkt om het aantal labelverschuivingen zo 

beperkt mogelijk te houden; 

• De indeling ‘gelijkmatig’ komt tegemoet aan de wens om een gelijkmatige 

grootte van de labelklassen te hanteren. Er vinden hierdoor, met name bij 

utiliteitsbouw, meer labelverschuiving plaats ten opzichte van indeling 

2(b). Door het gelijkmatig verdelen van de klassengrootte worden de 

klassengroottes, ten opzichte van indeling 2(b), groter tussen de 

ijkpunten; 

• In de bijlage zijn beide indelingen (indeling 2(b) en ‘gelijkmatig’) voor 

woningbouw en utiliteitsbouw uitgewerkt, te weten de klassengrenzen, de 

labelverdeling en de effecten.   
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Bijlage: Voorkeursindeling indeling 2(b) en ter overweging indeling 

‘gelijkmatig’ 
 

Woningbouw 

Indeling 2b komt tot stand door het trekken van een trendlijn in een grafiek van 

BENG 2 tegen de EI. In de indeling zijn alle woningen samengenomen; er is geen 

aparte indeling voor één- en meergezinswoningen. Het uitgangspunt bij indeling 

‘gelijkmatig’ is indeling 2b. Vervolgens is de grens tussen D en E op 300 

kWh/m2.jaar gehouden en is voor de klassen een grootte van 50 kWh/m2.jaar 

aangehouden. De grenzen zijn hiervan afgeleid. De resultaten van de 

klassengrenzen zien er als volgt uit voor indeling 2b en ‘gelijkmatig’: 

 

 2b trendlijn Gelijkmatig 

 Alle Alle 

A+++ A++ 0 0 

A++ A+ 80 50 

A+ A 110 100 

AB 165 150 

BC 195 200 

CD 255 250 

DE 300 300 

EF 345 350 

FG 390 400 

 

Op basis van deze indelingen kunnen de nieuwe labels en de optredende 

labelverschuivingen bepaald worden. De nieuwe verdeling over de labels en de 

labelverschuivingen staan in onderstaande figuren. 

 

De gemiddelde labelverschuiving is in beide indelingen minimaal (zie 

onderstaande figuur). 
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Bij de verdeling van woningen over de energieklassen valt op dat bij indeling 2b 

het aantal woningen per energieklasse vrijwel gelijk blijft. Bij indeling ‘gelijkmatig’ 

neemt het aantal A-woningen en C-woningen flink af, terwijl het aantal B-

woningen flink toeneemt (zie onderstaande figuren). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Het aantal labelverschuivingen is in beide indelingen vrijwel gelijk (zie 

onderstaande figuren en tabel). 

 

  
 

 

Indeling 2b trendlijn Gelijkmatig 

 Zelfde 

label 

Hooguit 1 klasse 

verschil 

Zelfde 

label 

Hooguit 1 klasse 

verschil 

Alle woningen 53% 91% 51% 93% 

Huurwoningen 48% 86% 47% 87% 

Eengezinswoningen 58% 96% 56% 97% 

Meergezinswoningen 43% 82% 43% 84% 

Tabel: De mate waarin woningen hun eigen label behouden of hooguit 1 klasse verschillen 

bij indeling 2b en indeling ‘gelijkmatig’ 
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<-3 -3 -2 -1 0 1 2 3 >3

A++ 0% 9% 2% 8% 82%

A+ 0% 0% 16% 45% 32% 7%

A 0% 0% 5% 44% 46% 5% 0%

B 0% 0% 1% 23% 63% 11% 0% 0%

C 0% 1% 2% 15% 58% 21% 2% 0% 0%

D 3% 3% 17% 46% 30% 2% 0% 0%

E 9% 15% 35% 33% 7% 0% 0%

F 21% 28% 34% 10% 6% 0%

G 51% 21% 20% 5% 3%

Bij ‘gelijkmatig’ zijn er wel meer verschuivingen bij labels A, B en C, waardoor er 
minder A- en C-labels zijn en meer B-labels (zie onderstaande tabellen). 

 

 
Tabel: Labelverschuivingen per labelklasse bij indeling 2b (links) en indeling ‘gelijkmatig’ 
(rechts).  

<-3 -3 -2 -1 0 1 2 3 >3

A++ 0% 9% 2% 2% 87% 100%

A+ 0% 0% 2% 44% 31% 23% 100%

A 0% 0% 5% 22% 65% 6% 2% 100%

B 0% 0% 1% 28% 44% 25% 0% 0% 100%

C 0% 1% 2% 11% 67% 15% 4% 0% 0% 100%

D 3% 5% 15% 41% 36% 1% 0% 0% 100%

E 11% 19% 29% 32% 8% 0% 0% 100%

F 25% 28% 30% 9% 7% 0% 100%

G 56% 20% 16% 5% 3% 100%
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Utiliteitsbouw  

Voor utiliteitsbouw zien de resultaten van de klassengrenzen er als volgt uit voor 

indeling 2 en ‘gelijkmatig’: 

 

 
 

 
 
  

2. Huidige 

indeling 2003

1. kantoor 2. bijeenkomst 

zonder kdv

3. bijeenkomst 

met kdv

4. onderwijs 5. zorg zonder 

bed

6. zorg met bed 7. winkel 8. sport 9. logies 10. cel

A+++++ - A++++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A++++ - A+++ 40 55 65 55 50 105 65 40 55 60

A+++ - A++ 90 115 140 125 105 225 140 85 115 135

A++ - A+ 140 175 215 190 165 345 215 130 180 205

A+ - A 160 205 245 220 190 400 245 150 205 235

A - B 190 240 290 255 220 470 285 180 240 275

B - C 205 260 315 280 240 515 315 195 265 300

C - D 235 295 355 320 275 580 355 220 300 340

D - E 260 330 395 355 305 645 395 245 335 380

E - F 290 365 440 390 335 715 440 270 370 420

F - G 315 400 480 430 365 780 480 295 405 460

2. Gelijkmatig 1. kantoor 2. bijeenkomst 

zonder kdv

3. bijeenkomst 

met kdv

4. onderwijs 5. zorg zonder 

bed

6. zorg met bed 7. winkel 8. sport 9. logies 10. cel

A+++++ - A++++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A++++ - A+++ 30 40 50 45 40 80 50 30 40 45

A+++ - A++ 60 80 100 90 80 160 100 60 80 90

A++ - A+ 90 120 150 135 120 240 150 90 120 135

A+ - A 120 160 200 180 160 320 200 120 160 180

A - B 150 200 250 225 200 400 250 150 200 225

B - C 180 240 300 270 240 480 300 180 240 270

C - D 210 280 350 315 280 560 350 210 280 315

D - E 240 320 400 360 320 640 400 240 320 360

E - F 270 360 450 405 360 720 450 270 360 405

F - G 300 400 500 450 400 800 500 300 400 450
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Op basis van deze indelingen kunnen de nieuwe labels en de optredende 

labelverschuivingen per gebruiksfunctie bepaald worden. De nieuwe verdeling 

over de labels en de labelverschuivingen staan in onderstaande figuren. 
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Indeling 2 Gelijkmatig 

 Zelfde 

label 

Hooguit 1 klasse 

verschil 

Zelfde 

label 

Hooguit 1 klasse 

verschil 

Alle gebruiksfuncties 55% 79% 46% 78% 

Tabel: De mate waarin utiliteitsgebouwen hun eigen label behouden of hooguit 1 klasse 

verschillen bij indeling 2 en indeling ‘gelijkmatig’ 
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