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INHOUD 

Microdata projecten uitgevoerd door ECN: 

• Energiekentallen utiliteitsgebouwen 

• Energielabels en het werkelijk energieverbruik van kantoren 

• Energielabels en het werkelijk energieverbruik van scholen en tehuizen in de zorg 
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ENERGIEKENGETALLEN UTILITEITSGEBOUWEN 

AANLEIDING 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ECN energiekentallen bepaald voor 24 

verschillende gebouwtypen binnen de dienstensector. 

De keuze voor gebouwtypen is bepaald door de branches waarvoor erkende maatregelenlijsten zijn 

gemaakt in het kader van de intensivering van handhaving energiebesparingseisen Wet Milieubeheer.  

De kentallen betreffen het gas-, en elektriciteitsverbruik (energie-intensiteit) per vierkante meter 

vloeroppervlak (gebruiksoppervlakte uit de BAG);  

Kengetallen gebruikt om in adreslijsten voor omgevingsdiensten aan te geven of een gebouw valt 

onder doelgroep > 50.000 kWh per jaar elektriciteitsverbruik of > 25.000 m3 per jaar aardgasverbruik.  

 

https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--15-068 
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ENERGIEKENGETALLEN UTILITEITSGEBOUWEN 

METHODE 

Koppeling BAG en Handelsregister met klantenbestanden CBS 

Koppeling aanvullende bestanden Locatus, Zorg, Onderwijs, Datacenters 

CBS heeft in samenwerking met ECN een gebouwgebruikstypering bepaald. Hiervoor zijn meerdere 

bronnen gebruikt zoals informatie in de naam van de aansluiting (bijvoorbeeld Albert Heijn), gekoppelde 

informatie over economische activiteiten uit Locatus en ABR, en informatie over de bouwbestemming. 

Het gevalideerde bestand waar de resultaten op zijn gebaseerd, bevat meer dan 400.000 records.  

Per gebouwtype is bekeken:  

De intensiteit naar gebouwgrootte  

De intensiteit naar bouwjaarklasse  

De intensiteit naar gebouwgrootte binnen bouwjaarklassen 
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RESULTATEN KANTOREN 
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RESULTAAT 
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http://www.energievastgoed.nl/benchmarktool 



ENERGIELABELS EN WERKELIJK 

ENERGIEVERBRUIK VAN KANTOREN 

In januari 2016 hebben ECN, CBS en het EIB een onderzoek naar gas- en elektriciteitsintensiteiten van 

24 onderscheiden gebouwtypen in de utiliteitsbouw afgerond. In dit ‘Kentallenproject’ zijn gas- en 

elektriciteitsverbruik per vierkante meter gebruiksoppervlak (GO) gegeven, met relaties naar o.a. 

bouwjaar- en grootteklassen. Intensiteiten zijn altijd omgeven door een grote bandbreedte; de spreiding 

is groot. Het bleek dat zowel de grootte als het bouwjaar van invloed is op de intensiteit. Maar ook een 

combinatie van deze twee factoren, dus een onderscheid naar grootteklassen binnen bouwjaarklassen 

kon de bandbreedte maar deels verklaren.   

Een bouwjaarklasse hoeft natuurlijk niet meer de huidige energetische staat van een kantoor weer te 

geven; het gebouw kan inmiddels zijn gerenoveerd. In dit onderzoek hebben we deze factor 

geëvalueerd door nieuwe kentallen te produceren voor de gelabelde kantorenvoorraad. Het label 

vervangt hierbij als het ware het bouwjaar, en geeft de daadwerkelijk energetische staat weer, of dit nu 

het oorspronkelijke, of een gerenoveerde is.  

  https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--16-056 
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KOPPELING 

BESTANDEN 
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GASINTENSITEIT KANTOREN NAAR 

ENERGIELABEL 
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THEORETISCH GASVERBRUIK ENERGIELABEL 

VERSUS WERKELIJK GASVERBRUIK 
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ENERGIELABELS EN WERKELIJK ENERGIEVERBRUIK 

VAN SCHOLEN EN TEHUIZEN IN DE ZORG   

https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--18-011 
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