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De nieuwsrubriek heeft de energielabels 

van 334 overheidsgebouwen opgevraagd. 

Uit het overzicht blijkt dat 82 panden in 

de categorie A of B vallen, en dus relatief 

weinig energie verbruiken. De overige 252 

gebouwen zitten tussen de labels C en G, 

die aangeven dat het energieverbruik hoog 

Tweede-Kamergebouw, heeft voor alle 330 

gebouwen waarvan zij eigenaar is, labels 

laten maken. Bij 150 van deze gebouwen 

wordt het label herbeoordeeld met ver-

nieuwde software en uitbreiding van de 

rekenmethodiek. Naar verwachting zullen 

medio 2009 alle 330 gebouwen een correct 

label hebben. De eigenaren van gebouwen 

die zijn gehuurd, zijn door de Rijksgebou-

wendienst ook schriftelijk op de labelplicht 

gewezen. Naast de rijksoverheid geldt de-

zelfde labelplicht voor andere overheden, 

zoals gemeenten.

Het nieuwe deel van het Tweede Kamerge-

bouw krijgt een energielabel A. Minister 

Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en 

Integratie) heeft dat vorige week overhan-

digd aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. 

De Rijksgebouwendienst, eigenaar van het 

Tweede-Kamergebouw, heeft voor alle 330 

gebouwen waarvan zij eigenaar is, labels 

laten maken. Bij 150 van deze gebouwen 

wordt het label herbeoordeeld met ver-

nieuwde software en uitbreiding van de 

rekenmethodiek. Naar verwachting zullen 

medio 2009 alle 330 gebouwen een correct 

label hebben. De eigenaren van gebouwen 

die zijn gehuurd, zijn door de Rijksgebou-

wendienst ook schriftelijk op de labelplicht 

gewezen. Naast de rijksoverheid geldt de-

zelfde labelplicht voor andere overheden, 

zoals gemeenten

is. Tot de panden die slecht scoren, behoren 

ook diverse ministeries. De departementen 

Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben 

helemaal geen milieulabel. Deze twee mi-

nisteries hebben het label niet tijdig aange-

vraagd.

De Rijksgebouwendienst, eigenaar van het 

Een groot deel van de overheidsgebouwen gebruikt te veel ener-
gie. Ruim een kwart van de panden eindigt onder op de lijst van 
energielabels. Dat blijkt uit een inventarisatie die Rtl Nieuws 
heeft gepubliceerd. 

overheidsgebouwen  
vreten energie
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werksfeer belangrijkst 
bij carrièreswitch
Uit een onlangs afgesloten internetonder-

zoek van Unique Uitzendburo op www.

unique.nl is gebleken dat werksfeer de 

belangrijkste reden is voor mensen om op 

zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ruim 

37 procent van de werknemers zet deze 

reden bovenaan, tegenover 24 procent in 

2007.  'Ik vind het opvallend dat de werk-

sfeer, een 'softe' factor, het meest gestegen 

is in de peiling', stelt Michel de Lassacquè-

re, algemeen directeur van Unique. 'Alhoe-

wel de harde eis over het salaris ook stijgt, 

blijft toch het 'plezierig werken' koploper. 

Tijdens een recessie is het voor werkgevers 

belangrijk om zich bewust te zijn dat de 

werksfeer, ook in de tijd van toenemende 

spanningen, goed moet zijn wil men het 

juiste personeel behouden. Het aannemen 

van nieuw personeel brengt namelijk veel 

meer kosten met zich mee, dan het blijven 

boeien en binden van goed, huidig perso-

neel.' 

geen gratis normen
De eis van Knooble aan NEN om normen 

gratis ter beschikking te stellen, is door de 

rechter afgewezen. De normen waar in het 

Bouwbesluit naar verwezen wordt, blijven 

een goede en veilige manier om aan de wet 

te voldoen. Op de laatste dag van 2008 deed 

de Rechtbank ’s-Gravenhage uitspraak in 

de zaak die Knooble had aangespannen te-

gen de Nederlandse Staat en NEN, het cen-

trum van normalisatie. Normen zijn niet 

verplichtend. Eens te meer omdat ze niet 

in de Staatscourant gepubliceerd worden. 

NEN zal het vonnis in de komende weken 

nader bestuderen. In de praktijk verandert 

er vooralsnog niets. Normalisatie blijft een 

doeltreffende vorm van zelfregulering.
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 Het departement van Sociale Zaken beschikt niet over een milieulabel.




