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In iedere aflevering van HIP wordt een clausule belicht die geregeld voorkomt in huurovereenkomsten. 

De inhoud van de clausule wordt toegelicht en, voor zover voorhanden, de relevante jurisprudentie. Ook 

komen praktische tips en valkuilen voor zowel huurder als verhuurder aan bod. In deze aflevering is de 

betrekkelijk nieuwe clausule in het ROZ-model voor kantoorruimte aan de beurt die betrekking heeft op de 

label C-verplichting.  

In 2019 heeft de ROZ twee modelclausules uitgebracht in 
verband met de label C-verplichting voor kantoorgebou-
wen. De clausules zijn bestemd om toe te voegen aan de 
ROZ-modelhuurovereenkomst voor 230a-bedrijfsruim-
ten. De label C-verplichting geldt met ingang van 1 janu-
ari 2023. Dat betekent dat het met ingang van die datum 
verboden is een kantoorgebouw in gebruik te nemen of 
te gebruiken dat niet minimaal een energielabel C heeft 
(art. 5.11 Bouwbesluit 2012, gewijzigd in 2018). Dat wil 
zeggen een energie-index van 1,3 of meer als bedoeld in het 
Besluit energieprestatie gebouwen. 

De ROZ anticipeert met het uitbrengen van de clausules 
enerzijds op de label C-verplichting en anderzijds op even-
tuele toekomstige verplichtingen tot het hebben van een 
nog betere energieprestatie. Daartoe ziet de ene clausule 
op de situatie waarin een kantoorgebouw nog niet voldoet 
aan de label C-verplichting (optie 2) en de andere op de 
situatie waarin een kantoorgebouw daar wel aan voldoet 
(optie 1). Alvorens wij overgaan tot een bespreking van de 
twee clausules, gaan wij eerst in op de vraag voor wie de 
label C-verplichting geldt. 

Wanneer geldt de label C-verplichting? 

De label C-verplichting, en daarmee het gebruiksverbod, 
geldt voor een kantoorgebouw. Onder een kantoorgebouw 
wordt in dat verband verstaan wat daar in het normale 
spraakgebruik onder wordt verstaan, zijnde gebouw met 
een gebruiksfunctie voor administratie (en bijbehorende 
nevenfuncties)', en dus niet wat daar in het ROZ-model 
voor kantoorruimte onder wordt verstaan (te weten ruimte 
in de zin van art. 7:230a BW). 

1 Zie definities van 'kantoorgebouw' en 'kantoorfunctie' in het Bouwbesluit 

en zie ook de definitie van 'nevenfunctie'. 
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Op de label C-verplichting bestaat een aantal uitzonde-
ringen. Zo geldt de verplichting niet voor een gemengd 
gebouw waarvan de totale gebruiksoppervlakte voor 
minder dan 50% als kantoor in gebruik is (art. 5.11 lid 2 
Bouwbesluit, gemeten volgens NEN 2580). Denk aan een 
gebouw met winkelruimtes op de begane grond en een 
aantal kantoorruimtes op de eerste verdieping. Als de 
oppervlakte van die kantoorruimtes samen minder dan 50 
% van de totale oppervlakte van het gebouw is, dan geldt 
de label C-verplichting niet. Ook niet als de huurder van 
één van die ruimtes die ruimte voor 100 % als kantoor in 
gebruik heeft. 

Op de label C-verplichting bestaat 

een aantal uitzonderingen 

De label C-verplichting geldt daarnaast niet voor een 
gebouw waarvan de totale gebruiksoppervlakte aan 
kantoor (met bijbehorende nevenfuncties) minder dan 100 
m2  is (art. 5.11 lid 3 Bouwbesluit). 
Tot slot geldt de label C-verplichting niet voor een kantoor-
gebouw als bedoeld in art. 2.2 Besluit energieprestatie 
gebouwen. Denk onder andere aan een advocatenkantoor 
dat gevestigd is in een monumentaal pand, in een pand dat 
onteigend wordt of in een pand dat maximaal twee jaar 
gebruikt wordt. 

De label C-verplichting geldt zoals gezegd met ingang van 
1 januari 2023. Ongeacht of een kantoorgebouw daar-
voor of daarna in gebruik is genomen. Dat betekent dat 
een kantoorgebouw dat onder de label C-verplichting valt, 
maar nog niet voor een label C in aanmerking komt, vóór 
1 januari 2023 aangepast moet worden. Daarbij geldt wel 
een hardheidsclausule: als de aanpassingen die nodig zijn 
een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar, dan 
mag volstaan worden met die maatregelen die een terugver-
dientijd hebben tot en met tien jaar (art. 5.11 lid 5 Bouw-
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besluit). Aldus wordt voorkomen dat er onredelijk hoge 
investeringen voor een verouderd kantoorgebouw worden 
verlangd. Als gevolg van toepassing van de hardheidsclau-
sule kan de eigenaar van een kantoorgebouw volstaan met 
een lager energielabel. 

Wat zijn de gevolgen als niet voldaan wordt aan 
de label C-verplichting? 

Als een kantoorgebouw waarvoor de label C-verplichting 
geldt daar op 1 januari 2023 niet aan voldoet, dan geldt 
voor het betreffende kantoorgebouw een gebruiksverbod. 
Dat brengt met zich mee dat het bevoegd gezag handhavend 
op kan treden op grond van de Woningwet. Uit het Bouw-
besluit volgt niet dat alleen tegen de eigenaar/verhuurder 
opgetreden kan worden zodat aangenomen moet worden 
dat ook de huurder aangesproken kan worden. 

Als een kantoorgebouw waarvoor 

de label C-verplichting geldt daar 

op 1 januari 2023 niet aan voldoet, 

dan geldt voor het betreffende kan-

 

toorgebouw een gebruiksverbod 

Als niet voldaan is aan de label C-verplichting, zal er aldus 
(in beginsel) sprake zijn van een gebrek als bedoeld in 
art. 7:204 lid 2 BW. Zeker als er handhavend opgetreden 
wordt.' Als er sprake van een gebrek is, dan kan de huur-
der aanspraak maken op herstel, huurprijsvermindering en 
schadevergoeding (een en ander met inachtneming van het 
bepaalde in art. 7:205 e.v. BW). Dat is anders als het niet 
voldoen aan de label C-verplichting aan de huurder is toe 
te rekenen. Dat is ook anders als in de huurovereenkomst 
afwijkende afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van 
een gebrek. Zoals bijvoorbeeld het geval is in art. 10 van de 
algemene bepalingen bij het ROZ-model. 

Clausule optie 2: kantoorgebouw beschikt nog 
niet over label C 

De ROZ beoogt met het uitbrengen van de clausule optie 2 
de in de vorige alinea bedoelde gevolgen te voorkomen. Die 
clausule is er namelijk op gericht dat de verhuurder en de 
huurder afspraken maken om (op tijd) aan de label C-ver-
plichting te voldoen: 

`Aanvulling op artikel 10 Duurzaamheid/Green lease, label-
verplichting 

2 Vgl. A. van der Hilst,tabel C-verplichting voor kantoren: (vergaande) 

implicaties voor verhuurders en huurders', TvH8 2017/6 en E.H.H.Schel-

haas,De modelclausules van de Raad voor de Onroerende Zaken (ROZ) 

in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: 

gebruiken of niet?, TvHB 2020/1. 
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11.1.1 Partijen zijn bekend met de regeling in het Bouwbe-
sluit 2012 (als gewijzigd in oktober 2018) op grond waar-
van kantoorgebouwen (...) op 1 januari 2023 minimaal 
moeten beschikken over een energie-index van 1,3 of beter. 
(...) Het gehuurde heeft bij aanvang van de huur een ener-
gie-index die slechter is dan 1,3 als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen. In aanvulling op artikel 7.5 van 
de algemene bepalingen en artikel 10 geldt het volgende. 
Verhuurder neemt vóór [in te vullen door partijen] de 
hierna volgende maatregelen teneinde een energie-index 
van 1,3 te behalen: [in te vullen door partijen]. Huurder 
neemt bij de inrichting en het gebruik van het gehuurde 
de hierna volgende maatregelen teneinde een energie-index 
van 1,3 te behalen: [in te vullen door partijen].' 

Art. 11.1.1 ziet op de situatie dat een kantoorgebouw 
waarop de label C-verplichting van toepassing is, bij het 
aangaan van een huurovereenkomst niet over een label C 
beschikt. Het is verstandig de clausule (of een andere, 
minder vergaande clausule') in dat geval aan de huurover-
eenkomst toe te voegen. Het is nóg verstandiger om ervoor 
te zorgen dat het gebouw vóór 1 januari 2023 over een 
label C beschikt. 

Art. 11.1.1 is erop gericht dat de verhuurder en de huurder 
afspraken maken over de aanpassingen die ieder van hen 
doet om aan de label C-verplichting te voldoen. Voldoet 
de verhuurder niet aan die afspraken, dan schiet hij tekort 
met alle gevolgen van dien, waaronder het gevolg dat 
mede vanwege een gebruiksverbod sprake kan zijn van een 
gebrek als bedoeld in art. 7:204 lid 2 BW. Voldoet de huur-
der niet aan de afspraken, dan schiet de huurder tekort met 
alle gevolgen van dien, waaronder het gevolg dat van een 
gebrek juist geen sprake meer kan zijn. Het gebruiksverbod 
is in dat geval immers een aan de huurder toe te rekenen 
omstandigheid als bedoeld in art. 7:204 lid 2 BW. 

Het is nóg verstandiger om er voor te 

zorgen dat het gebouw vóór 1 januari 

2023 over een label C beschikt 

Art. 11.1.1 neemt tot uitgangspunt dat de afspraken inhou-
den dat de huurder de aanpassingen doet die zien op de 
inrichting en het gebruik van het gehuurde. Dat ligt voor de 
hand, zoals het ook voor de hand ligt dat de verhuurder de 
aanpassingen doet die zien op het casco van het gehuurde. 
Verplicht is een en ander evenwel niet. Dat betekent dat het 
partijen vrijstaat om de aanpassingen anders te verdelen. 
Daarbij is het zaak dat partijen voor ogen houden dat de 
aanpassingen samen voldoende zijn om aan de label C-ver-
plichting te voldoen. 

3 .H.H. Schelhaas,'De modelclausules van de Raad voor de Onroerende 

Zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor 

kantoorruimte: gebruiken of niet?, TvH8 2020/1. 
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ANTICIPEREN OP LABEL C-VERPLICHTING EN EVENTUELE TOEKOMSTIGE AANSCHERPING MET ROZ-CLAUSULES 

Over de verdeling van de kosten die met de in de vorige 
alinea bedoelde aanpassingen gemoeid zijn, zegt art. 11.1.1 
niets. Het ligt voor de hand dat die kosten voor rekening 
van de partij zijn die de aanpassingen moet doen. 
Ook zegt art. 11.1.1 niets over de vraag of de aanpassin-
gen deel van het gehuurde uit gaan maken en zo ja, wie 
daarvan het onderhoud moet verrichten en wat er bij het 
einde van de huurovereenkomst met de aanpassingen moet 
gebeuren. Deels zijn de antwoorden op die vragen te vinden 
in de afspraken die in de huurovereenkomst en de alge-
mene bepalingen gemaakt worden over de verdeling van 
het onderhoud en de oplevering, maar het kan geen kwaad 
daar bij het aangaan van de huurovereenkomst uitdrukke-
lijk bij stil te staan. 

Clausule optie 1: kantoorgebouw beschikt 
reeds over minimaal label C 

Clausule optie 1 heeft betrekking op kantoorgebouwen die 
wel beschikken over een label C of zelfs over een label B 
of A. Die clausule is erop gericht om te kunnen voldoen 
aan een eventuele toekomstige verplichting om betere 
energieprestatie te hebben. De verwachting is namelijk dat 
kantoorgebouwen per 2030 een label A moeten hebben. 
Clausule optie 1 anticipeert daarop. 

Op die manier wordt geanticipeerd 

op een eventuele toekomstige aan-

 

scherping van de label C-verplichting 

De clausule houdt namelijk in dat de verhuurder en huurder 
zich bij het uitvoeren van onderhoud, herstel en vernieu-
wingen verplichten om steeds te kiezen voor de erkende 
energiebesparende maatregelen zoals bedoeld in art. 2.15 
Activiteitenbesluit milieubeheer en Bijlage 10 Activitei-  

tenbesluit milieubeheer.' Op die manier wordt geantici-
peerd op een eventuele toekomstige aanscherping van de 
label C-verplichting. Het is om die reden verstandig om de 
clausule in de huurovereenkomst op te nemen. 

Tot slot 

Het is van belang dat verhuurder en huurder afspraken 
maken over de te nemen maatregelen zodat het kantoor-
gebouw tijdig voldoet aan de label C-verplichting. Clau-
sule optie 2 strekt daartoe. De clausule kan voorkomen dat 
partijen met een gebruiksverbod geconfronteerd worden. 
Het is verstandig de clausule in ieder geval te gebruiken 
bij nieuwe huurovereenkomsten die betrekking hebben 
op kantoorruimtes die onder de label C-verplichting 
vallen, maar daar nog niet aan voldoen. Daarnaast is het 
verstandig om op basis van die clausule het gesprek aan 
te gaan bij lopende huurovereenkomsten die nog niet aan 
de label C-verplichting voldoen, maar daar met ingang van 
1 januari 2023 wel aan moeten voldoen. 
Ook indien een kantoorgebouw reeds aan de label C-ver-
plichting voldoet, kan het van belang zijn dat verhuurder 
en huurder afspraken maken voor het geval het kantoor-
gebouw op enig moment een andere, nog betere energie-
prestatie dient te hebben. De clausule optie 1 biedt daartoe 
uitkomst. 

Dit artikel is afgesloten op 16 november 2020. 

Over de auteurs 
Mr.  dr. M.B.J. (Marieke) Thijssen 

Advocaat te Nijmegen bij Hekkelman Advocaten en lid van de 

Ii

edactie van HIP. 

r.

 

M.C. (Myke) Willems-Muller 

vocaat te Nijmegen bij Hekkelman Advocaten. 

4 Eenzelfde onderhoudsverplichting is overigens opgenomen in clausule 

optie 2 en is in dat geval van toepassing zodra het kantoorgebouw een 

energie-index van 1,3 of beter heeft behaald. 
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