
‘Parijs’ wordt haalbaar met WENG!

Op 22 april 2016 werd door 192 landen het akkoord van 

Parijs ondertekend. Het uiteindelijke doel van dit akkoord 

is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 

maximaal 2 °C. De beperking van de temperatuurstijging 

wordt gerealiseerd door de uitstoot van broeikasgassen 

drastisch te verminderen.

Het akkoord van Parijs wordt tot nationale plannen 

gesmeed rond de vijf sectortafels: elektriciteit, industrie, 

landbouw en landgebruik, mobiliteit en de gebouwde 

omgeving. Leidend hierin is de doelstelling van bijna de 

helft minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en de 

het terugbrengen van de uitstoot tot vrijwel tot nul in 

2050. In Figuur 1 is te zien dat dit een zeer ambitieuze 

doelstellingen is en dat we vooralsnog achterlopen bij het 

realiseren van deze doelstelling. 

De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat uit afgevaar-

digden van een aantal organisaties en bedrijven die een 

concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die 

nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde 

omgeving te behalen. De gebouwde omgeving is verant-

woordelijk voor circa 39% van de landelijke CO2 emissies. 

De impact van het akkoord van Parijs op de gebouwde 
omgeving zal enorm zijn. Gebouwen zullen in snel tempo 
verduurzaamd moeten worden. De instrumenten die daar 
nu voor gebruikt worden, zoals het energielabel, blijken 
ongeschikt om het energiegebruik van utiliteitsgebouwen te 
verminderen. In de praktijk blijken gebouwen met een goed 
energielabel nauwelijks minder energie te gebruiken dan 
gebouwen met een slecht energielabel [4]. WENG is een 
indicator voor de energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen 
die gebaseerd is op het werkelijke energiegebruik van het 
gebouw. De WENG-indicator wordt op uniforme wijze 
objectief vastgesteld en is in combinatie met een klasse-
indeling gebaseerd op streefwaarden en een benchmark 
het perfecte instrument om te sturen op werkelijke energie- 
efficiëntieverbetering van utiliteitsgebouwen, dat goed 
aansluiten bij de plannen in het klimaatakkoord.
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Circa 40% van deze CO2 emissies (dus circa 16% van het totaal) is 

ten gevolge van de utiliteitsgebouwen (lit 2).

Reductie van de CO2-uitstoot wordt gerealiseerd door enerzijds 

energie-efficiëntieverbetering en anderzijds verduurzaming van de 

energie-infrastructuur. De gebouwde omgeving hoeft dus niet te 

bestaan uit energieneutrale gebouwen in 2050. Dit is geïllustreerd in 

figuur 2.

DGBC heeft laten onderzoeken op welk niveau het energiegebruik 

van gebouwen in 2050 zou moeten zitten, willen we de ambitieuze 

doelstelling halen [3]. Voor kantoorgebouwen komt dat neer op 

een gemiddeld energieverbruik van 50 kWh/m2. In Tabel 1 zijn de 

richtwaarden voor de verschillende gebouwfuncties gegeven.

Figuur 1: Ambities voor de reductie van de CO2 emissie (lit 1).

Figuur 2: CO2 neutraal door energie besparen en door verduurzaming van de 

infrastructuur [3].
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Figuur 3: Elektriciteits-

verbruik volgens het 

energielabel en werkelijk 

elektriciteitsgebruik. Onder 

de spreiding van het werkelijke 

elektriciteitsgebruik [4].

Figuur 4: Gasverbruik 

volgens het energielabel en 

het werkelijke gasgebruik. 

Onder de spreiding van het 

werkelijke gasgebruik [4].
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Type gebouw 
Paris Proof  
(kWh/m2)

Kantoren 50

Winkels met koeling 150

Winkels zonder koeling 80

Groothandel met koeling 80

Groothandel zonder koeling 50

Ziekenhuis 100

Tehuis met overnachting 80

Opvang zonder overnachting 90

Medische (groeps)praktijk 80

Basisschool 60

Voortgezet Onderwijs 60

MBO/HBO/WO 70

Energielabel is niet voldoende

Het energielabel is, naast andere instrumenten zoals bijvoorbeeld 

de verplichting om maatregelen met een korte terugverdientijd 

uit te voeren, een belangrijk instrument. De overheid stuurt sterk 

op het energielabel, zie de label C verplichting per 2023 en de 

label A verplichting per 2030. Het energielabel zegt iets over 

de energetische kwaliteit van een gebouw. Is het gebouw goed 

geïsoleerd, is de ventilatie efficiënt? Is de opwekking van warmte 

te zien dat de spreiding zodanig is dat je nauwelijks kan spreken 

van enige relatie.

Er zijn allerlei verklaringen voor het verschil tussen het 

energiegebruik volgens het energielabel en het werkelijke 
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Tabel 1: Richtwaarden voor Paris Proof Energiegebruik van verschillende 

typen  gebouwen [3].

en koude efficiënt? Wordt er duurzame energie opgewekt? 

Een gebouw met een goede kwaliteit is een voorwaarde 

voor een laag energiegebruik, maar in de praktijk blijken 

gebouwen met ‘goede’ labels helemaal niet minder 

energie te gebruiken dan gebouwen met ‘slechte’ labels. 

ECN heeft in het verleden onderzoek (lit 4) gedaan 

naar de relatie tussen het werkelijke energiegebruik 

van gebouwen en het energielabel. In figuur 4 is het 

werkelijke elektriciteitsgebruik vergeleken met het 

elektriciteitsgebruik volgens dat verwacht zou worden 

volgens het label. Frappant is dat bij gebouwen met een 

‘goed’ energielabel het energiegebruik gemiddeld juist 

hoger is. Maar als we vervolgens naar de spreiding kijken 

(rechts in de figuur) dan zien we dat je eigenlijk niet kan 

spreken van een verband tussen het energielabel en het 

werkelijke energiegebruik. 

Bij het gasverbruik zien we dat het gasverbruik bij 

gebouwen met een goed energielabel wel wat lager is, 

maar dat er een grote afwijking is met de verwachting op 

basis van het energielabel. En ook hier is rechts in de figuur 
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Klimaatakkoord  

Op de TVVL techniekdag op 14 november 2018 is WENG 

symbolisch overhandigd aan Diederik Samson, voorzitter van de 

sectortafel gebouwde omgeving. In zijn eigen presentatie verwees 

Samson nogmaals naar het belang van reductie van het werkelijke 

energiegebruik.

 

In de plannen van de sectortafel gebouwde omgeving en in het 

definitieve klimaatakkoord wordt het belang van sturing op basis 

van het werkelijke energiegebruik onderkend. Het klimaatakkoord 

vermeld daarover expliciet het volgende [2].

Voor het bepalen van het streefdoel voor 2030 en de 

eindnorm voor 2050 zijn het werkelijke energieverbruik van 

verschillende gebouw- en gebruiksfuncties, de haalbaarheid en 

kosteneffectiviteit van maatregelen, vergaande energiebesparing 

en aansluiting bij de wijkgerichte aanpak belangrijke uitgang-

spunten, evenals de mate waarin maatregelen no-regret zijn.

Daarnaast dient de wetgeving mogelijkheden te bieden voor 

verantwoording door gebouweigenaren en huurders aan bevoegd 

gezag op basis van behaalde CO2-reductie en/of werkelijk 

energieverbruik, en voor verantwoording op portefeuille- of 

concernniveau middels bovengenoemde vierjaarlijkse rapportages. 

De randvoorwaarden voor verantwoording op basis van werkelijk 

energieverbruik zullen bij invoering van de eindnorm op  

1 januari 2021 bekend zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

eerder vermelde benchmarks van diverse gebouwcategorieën en 

gebruiksprofielen. Als uit de praktijk blijkt dat beoordeling op basis 

van werkelijk energieverbruik beter uitvoerbaar en handhaafbaar 

is dan beoordeling op energieprestatie van gebouwen en erkende 

maatregelen en tevens bijdraagt aan vereenvoudiging van wet- 

en regelgeving, dan zal dit een plek krijgen in de normering voor 

bestaande utiliteitsbouw.

De ambities zijn groot, de ambitie voor reductie van de 

CO2-uitstoot richt zich niet op beter geïsoleerde  

gebouwen of meer warmtepompen, maar op 

daadwerkelijke energiebesparing en reductie van  

CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord zet de goede lijnen uit, 

maar het instrumentarium ontbreekt. Het is tijd voor een 

nieuw instrument dat gericht is op het daadwerkelijke 

energiegebruik van gebouwen. Het is tijd voor WENG.

WENG

WENG is een uniforme bepalingsmethodiek voor de 

werkelijke energie-efficiëntie van utiliteitsgebouwen. De 

WENG-indicator wordt bepaald op basis van werkelijk 

op de aansluiting gemeten energiegebruiken en het 

gebruiksoppervlak van een gebouw en middels een 

doordachte klasse-indeling wordt inzichtelijk hoe efficiënt 

een gebouw is ten opzichte van andere gebouwen en ten 

opzichte van de Parijse doelstelling.

Het energieverbruik ‘E’ is het op de aansluiting gemeten 

jaarlijkse energieverbruik voor de verschillende ener-

giedragers zoals elektriciteit, aardgas, warmte of koude. 

Dit energiegebruik wordt omgerekend naar kilowatturen 

zonder gebruik te maken van primaire conversiefactoren. 

Het oppervlak ‘A’ is het gebruiksoppervlak, bepaald volgens 

NEN 2580. De gebruiksoppervlak wordt ook gebruikt voor 

het energielabel en is ook het oppervlak dat geregistreerd 

staat bij het Kadaster. 

Een indicator zonder context heeft geen betekenis. De 

WENG-indicator krijgt context door de indicator te 

vergelijken met streefwaarden en door de indicator van 
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Foto 1: TVVL techniekdag 2018, Diederik Samson neemt WENG in ontvangst.

energiegebruik. Een belangrijk verschil is dat het 

energielabel enkel betrekking heeft op gebouwgebonden 

energiegebruik, dus het energiegebruik dat nodig is om 

een comfortabel binnenklimaat te realiseren, en niet het 

gebruiksgebonden energiegebruik; het energiegebruik voor 

kantoorapparatuur en dergelijke. Bij het ontwerpen van 

een gebouw is dit onderscheid zinvol, het ontwerp bepaalt 

een grote mate het gebouwgebonden energiegebruik. 

Is dit onderscheid nog zinvol als het gebouw eenmaal 

in gebruik is? Het gaat uiteindelijk om het verminderen 

van het energiegebruik aan de meter, of dat nu om 

gebouwgebonden of gebruiksgebonden energiegebruik 

gaat.
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een gebouw te vergelijken met andere, gelijksoortige, gebouwen. 

De WENG klasse-indeling is hierop gebaseerd. De streefwaarden 

zijn Werkelijk ENergieneutraal Gebouw, met een WENG-indicator 

van bijna nul en Paris Proof met een WENG-indicator die 

overeenkomt met de gemiddelde waarde die nodig is in  

2050 om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen (lit 3).  

Daarnaast wordt met een benchmark de indicator vergeleken 

met gelijksoortige gebouwen. Doordat gebouwen, als het goed 

is, gemiddeld steeds efficiënter worden zullen de grenzen van de 

klassen die gebaseerd zijn op de benchmark steeds lager worden. 

Zo blijft er een motivatie om de efficiëntie van een gebouw te 

blijven verbeteren.

Een gebouw zonder gebruikers mag wel weinig energie 

gebruiken, erg efficiënt is dat niet. Daarom is bij de bepa-

lingsmethodiek een correctie voor de gebruiksintensiteit 

mogelijk. Een gebouw dat intensief gebruikt wordt, door 

bijvoorbeeld een hogere bezettingsgraad of door langere 

gebruikstijden wordt dus gekenmerkt door een betere 

WENG-indicator als het zelfde gebouw met een lagere ge-

bruiksintensiteit. Ook de gebruiksintensiteit moet gemeten 

worden om deze correctie toe te kunnen passen.

Klasse Label % gebouwen Criterium

A
Werkelijke energie-
neutraal

Variabel W ≤ 7 kWh/m2

B Paris Proof Variabel W ≤ 50 kWh/m2

C Zeer zuinig 10% (van de rest) W ≤ 85 kWh/m2

D Zuinig 22,5% W ≤ 125 kWh/m2

E Gemiddeld 35% W ≤ 240 kWh/m2

F Onzuinig 22,5% W ≤ 390 kWh/m2

G Zeer onzuinig 10% W > 390 kWh/m2

Tabel 2: Klasse-indeling WENG voor kantoorgebouwen.

In de basis is de WENG-indicator dus erg simpel. Er zijn echter nog 

een paar regels in de bepalingsmethode opgenomen waardoor met 

speciale omstandigheden rekening gehouden kan worden.

Als er zonnepanelen geplaatst zijn op een gebouw en het 

gebouw daardoor energie terug levert aan het net, mag de totale 

teruglevering afgetrokken worden van de totale energielevering. 

Het energiegebruik dat gebruikt wordt bij de berekening van de 

WENG-indicator is dus een gesaldeerd energiegebruik.

Als er zich achter de energiemeter van het gebouw bepaalde 

energiegebruikers bevinden die geen directe relatie hebben met 

de primaire functie van dat gebouw, dan mag dit energiegebruik in 

mindering worden gebracht op het totale gemeten energiegebruik. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan laadvoorzieningen voor elektrisch 

vervoer. Voorwaarde is dat dit energiegebruik gemeten wordt.

Om de WENG-indicator van verschillende jaren en ook van ver-

schillende regio’s met elkaar te kunnen vergelijken mogen energie-

gebruiken die direct afhankelijk zijn van de weersomstandigheden 

(verwarming, koeling, opwekking met zonnepanelen) omgerekend 

worden naar standaard weersomstandigheden. Ook hiervoor geldt 

dat dit alleen mag als het energieverbruik voor deze specifieke 

energiefunctie gemeten is.

Conclusie

We staan voor de enorme uitdaging om de gebouwvoorraad 

zodanig te verduurzamen dat we de doelstelling van het 

klimaatakkoord van Parijs kunnen halen. Er is geen relatie tussen 

het werkelijke energiegebruik van gebouwen en het energielabel. 

Om gebouwgebruikers en gebouweigenaren er toe aan te zetten 

werkelijk energie te gaan besparen moet er gestuurd worden op 

werkelijk energiegebruik. Er is behoefte aan een nieuw normgevend 

kader en het klimaatakkoord geeft daar ook de richting voor aan, 

maar concrete instrumenten ontbreken. WENG biedt een kant 

en klare, uniforme methodiek met objectieve en betrouwbare 

indicatoren voor de werkelijke energie-efficiëntie van gebouwen.

         Meer over WENG of de WENG indicator van je eigen 

gebouw bepalen? Zie www.WENG.nl.

Foto 2: Een leeg kantoorgebouw is niet efficiënt.
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