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Label C, wat doen we ermee?
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C.
Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energie
slurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de
kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen.
De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving
en de handhaving daarvan. “Welke consequenties zal dit hebben voor de eindgebruikers en welk
standpunt nemen zij in?”

15.00 uur

Ontvangt met koffie/thee/fris

15.30 uur

Welkomstwoord
- Onderzoeksresultaten enquête leden CREME Nederland
Jeroen Heunen, voorzitter, CREME Nederland

15.35 uur

De locatie Circl
- Het ontstaan
- Duurzaamheid
Merijn van den Bergh, directeur, Circl

15.45 uur

Introductie moderator
- Introductie Label C
- D’r op en d’r over
Wytze Kuijper, directeur, Kantoor vol energie

16.15 uur

Aanvang debat - Het naar Label C brengen van de vastgoedportefeuille
- Spelregels
- Aftrap
Algemene visie van de taxateurs
- Introductie
- Eindgebruikers vs Taxateurs
Jacques Boeve, international partner, Cushman & Wakefield
Algemene visie van de financiers
- Introductie
- Eindgebruikers vs financiers
Eric Steinmaier, sector director, ABN Amro Bank
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Algemene visie van de beleggers
- Eindgebruikers vs beleggers
Huib Boissevain, eigenaar, Annexum
Guus Berkhout, fund manager, Triodos Vastgoedfonds

17.45 uur

Wrap-up Lagerhuisdebat

18.00 uur

Borrel
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