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Samenvatting

Agentschap NL voert in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma
Energie & Gebouwde Omgeving uit. Het programma is gericht
op het stimuleren van gebruikers en eigenaren van woningen
en gebouwen om energiebesparende maatregelen te treffen,
zodat zij meer grip krijgen op woonlasten en energiekosten, de
bouw- en installatiesector wordt gestimuleerd en CO2-reductie
wordt gerealiseerd. Hierbij wordt samengewerkt met
marktpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale
overheden.
Een duurzaam huurcontract, oftewel een Green Lease, is elk
huurcontract dat een duurzaam resultaat tot gevolg heeft.
Afspraken over energie, afval en water kunnen hiervan
onderdeel uitmaken. Naast het introduceren van deze
duurzaamheidsafspraken moeten ook de implicaties op de
standaard leaseclausules worden meegenomen. In beginsel
geeft een Green Lease weer op welke manier de betrokken
partijen de duurzaamheid van het gebouw willen verbeteren en
hoe zij hiervoor de verantwoordelijkheid willen nemen.
Het toepassen van een Green Lease is een manier om het
probleem van de split incentive bij het verduurzamen van
bestaande bouw of het realiseren van nieuwbouw op de
Nederlandse kantorenmarkt. In een Green Lease kunnen
concrete afspraken gemaakt worden over de verdeling van de
kosten, besparingen en opbrengsten van het verduurzamen van
het vastgoed.
De Leidraad geeft naast de theorie van een Green Lease, de
aanpak voor het opstellen van een dergelijk duurzaam
huurcontract en een aantal voorbeelden van duurzame
huurcontracten op de Nederlandse vastgoedmarkt.
De ultieme vorm van een Green Lease omvat de onderstaande
eigenschappen en onderdelen:
− Een prestatiecontract dat afspraken vastlegt over
duurzaam gebruik en duurzame exploitatie van het
gebouw.
− Afspraken met een wederzijdse verantwoordelijkheid,
gericht op het behalen van energiebesparende en
milieutechnische doelstellingen.
− Afspraken over het naar rato verdelen van kosten, baten
en risico’s voor het waarborgen van duurzaam gebruik
en duurzame exploitatie.
− Er moet sprake zijn van een wederzijdse prikkel. Zowel
huurder als verhuurder wordt verantwoordelijk gesteld
voor efficiënt gebruik van materialen en resources, met
als gevolg lagere kosten voor beide partijen.
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Een gezamenlijke aanpak van verhuurder en huurder is cruciaal
voor het uiteindelijke resultaat van de Green Lease. Een
gezamenlijk overeen te komen duurzaam ambitieniveau is
hierbij het vertrekpunt en vormt het gezamenlijke belang. Het,
waar mogelijk, overeenkomen van concrete en meetbare
afspraken voor de Green Lease is aan te bevelen. Dat geldt ook
voor het structureren van het proces om te komen tot een
duurzaam gebouw en een bijbehorende Green Lease.
In een Green Lease worden duurzaamheidsmaatregelen
vastgelegd, inclusief de toewijzing/verdeling van kosten, baten
en risico’s. De duurzaamheidsmaatregelen moeten zowel voor
de huurder als voor de verhuurder gedurende de gehele
huurtermijn meetbaar en controleerbaar zijn.
Bij het afsluiten van een eerste Green Lease bevelen wij aan
‘eenvoudig’ te beginnen. Hiermee wordt voorkomen dat het
onoverzichtelijk wordt en dat het eindresultaat niet optimaal is
of de doelstelling zelfs niet wordt gehaald.
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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
Agentschap NL voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties het programma Energie & Gebouwde Omgeving uit. Het
programma is gericht op het stimuleren van gebruikers en eigenaren van woningen
en gebouwen om energiebesparende maatregelen te treffen, zodat zij meer grip
krijgen op woonlasten en energiekosten, de bouw- en installatiesector wordt
gestimuleerd en CO2-reductie wordt gerealiseerd. Hierbij wordt samengewerkt met
marktpartijen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden.
De Nederlandse kantorenmarkt kent het probleem van de split incentive bij het
verduurzamen van bestaande bouw, wat ook geldt bij het realiseren van
nieuwbouw. De verhuurder investeert in energiebesparende maatregelen en de
huurder heeft een lagere energierekening. Het financiële voordeel komt niet direct
terecht bij de verhuurder die de investering heeft gedaan. Indien hierover geen
aanvullende afspraken worden gemaakt, kan dit de uitvoering belemmeren van het
initiatief om te verduurzamen. Green Leases zijn huurcontracten of aanvullingen op
huurcontracten, waarin afspraken zijn gemaakt over de verduurzaming van het
gebouw en over hoe de huurder en de eigenaar daarmee omgaan.
Traditioneel worden er in huurcontracten van utiliteitsbouw weinig tot geen
afspraken gemaakt over de (energie)prestaties van het betreffende pand. Door het
ontbreken van deze afspraken biedt het huurcontract noch de eigenaar noch de
gebruiker een incentive om op een duurzame manier om te gaan met het gebouw.
Wanneer er wel afspraken worden gemaakt, kan dit voor een eigenaar aanleiding
zijn om energiebesparende maatregelen te treffen in het gebouw en om het
gebouw duurzaam te exploiteren. Bovendien kan het de gebruiker stimuleren het
gebouw duurzaam te gebruiken.
In het huurcontract kunnen afspraken worden gemaakt om rendabele maatregelen
te treffen en daardoor te voldoen aan het Activiteitenbesluit. Door gezamenlijk de
verantwoordelijkheid op te pakken wordt de last gedeeld, maar kunnen ook de
opbrengsten worden gedeeld.
Op dit moment is het aantal afgesloten Green Leases beperkt en bovendien lopen
de opbouw van en de uiteindelijke duurzame afspraken in deze Green Leases sterk
uiteen. De vraag vanuit de markt naar informatie over deze contractvorm neemt
sterk toe. Er is echter nog weinig informatie beschikbaar over Green Leases.
Agentschap NL wil de markt een leidraad bieden, zodat huurders en eigenaren
handvatten hebben om nieuwe en bestaande huurcontracten te vergroenen.
De inhoud van de leidraad wordt beperkt tot informatie met betrekking tot
commercieel vastgoed en heeft dus geen betrekking op woningen.
Agentschap NL heeft Jones Lang LaSalle verzocht een onderzoek uit te voeren en
haar kennis beschikbaar te stellen voor een op te stellen Leidraad Green Lease.
Jones Lang LaSalle maakt als internationale vastgoedadviseur hierbij gebruik van
de bij het bedrijf aanwezige kennis over het onderwerp Green Lease. Deze kennis
komt onder meer uit Australië, Nieuw Zeeland, de Verenigde Staten en Engeland
waar de ontwikkeling van de Green Lease verder is dan in Nederland. Dit heeft
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onder andere te maken met strengere wet- en regelgeving in die landen. Ook in
Nederland heeft Jones Lang LaSalle kennis en praktijkervaring op het gebied van
duurzaamheid en specifiek met betrekking tot Green Leases. Deze kennis is
beschikbaar vanuit de zogenaamde Greendesk (de duurzaamheidsconsultants
binnen Strategic Advisory) en vanuit de Agencies (huurtransacties) en IPM (de
beheerafdeling).
1.2
Opbouw van het onderzoek en de Leidraad
Hierboven is de aanleiding voor het opstellen van de Leidraad Green Lease
omschreven, conform de initiële projectbeschrijving van Agentschap NL.
Deze Leidraad beantwoordt aan de vraag van Agentschap NL en voorziet in goede
en handige informatie over Green Leases. Bovendien biedt de Leidraad handvatten
aan huurders en eigenaren om nieuwe en bestaande huurcontracten te
vergroenen.
Hoofdstuk 1, Green Lease theorie, bevat de definitie van Green Lease en er worden
onder andere karakteristieke onderdelen van een dergelijk huurcontract
behandeld, evenals de onderbouwing hoe een Green Lease af te sluiten.
In Hoofdstuk 2, Aanpak Green Lease, wordt uiteengezet hoe een Green Lease op te
stellen. Hier wordt besproken wat een Green Lease moet omvatten, hoe men
gezamenlijk komt tot een Green Lease en welke vorm (aanvullende) Green Lease
overeenkomsten kunnen hebben. Ten slotte wordt dit aangevuld met ‘do’s en
don’ts’ en zijn er een aantal voorbeeldartikelen.
In Hoofdstuk 3, Green Leases in Nederland, omschrijven we aan de hand van de in
Hoofdstuk 2 benoemde typen Green Lease een aantal op de Nederlandse markt
aanwezige voorbeelden. De belangrijke duurzame aspecten van deze
overeenkomsten en de verschillen tussen de contracten worden hier inzichtelijk
gemaakt.
Ten slotte formuleren wij in het laatste hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen
op basis van de theorie, de aanpak en de Nederlandse praktijk.
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2

Green Lease theorie

2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van de Green Lease besproken.
Eerst wordt uitgelegd wat een Green Lease precies is, vervolgens wat
karakteristieke onderdelen ervan zijn. Als laatste wordt er in een bredere context
uitgelegd wat de rol van een Green Lease is en welke (financiële) voor- en nadelen
er aan dit type huurovereenkomst zijn verbonden.
2.2
Wat is een Green Lease?
Een duurzaam huurcontract, oftewel een Green Lease, is elk huurcontract dat een
duurzaam resultaat tot gevolg heeft. Afspraken over energie, afval en water
kunnen hiervan onderdeel uitmaken. Naast het introduceren van deze
duurzaamheidsafspraken moeten ook de implicaties op de standaard leaseclausules
worden meegenomen. In beginsel geeft een Green Lease weer op welke manier de
betrokken partijen de duurzaamheid van het gebouw willen verbeteren en hoe zij
hiervoor de verantwoordelijkheid willen nemen.
In de markt wordt, veelal in het buitenland, al gewerkt met zogenaamde allincontracten en triple-netcontracten. In het all-incontract zijn de servicekosten
(inclusief energiekosten) een vast onderdeel van de huurprijs. Bij het triplenetcontract liggen de onderhoudsverplichtingen van het gebouw bij de huurder.
Deze vormen van contract leggen verantwoordelijkheden op een specifieke wijze
bij huurder of verhuurder. In beperkte mate worden er in deze contractsvormen
afspraken gemaakt, die kunnen terugkomen in een Green Lease. Een nadrukkelijk
verschil tussen deze contractsvormen en een Green Lease is, dat er bij all-in of
triple-net geen afspraken worden gemaakt over de prestaties van het gebouw en
hoe huurder en verhuurder kunnen samenwerken om deze prestaties te
waarborgen.
De ultieme vorm van een Green Lease omvat de onderstaande eigenschappen en
onderdelen:
−

−

Een prestatiecontract dat afspraken vastlegt over duurzaam gebruik en
duurzame exploitatie van het gebouw. Het gebruik heeft betrekking op hoe
de huurder of de gebruiker omgaat met het gebouw en de exploitatie heeft
betrekking op het (technisch) onderhoud en het beheer van het gebouw. Op
deze manier kunnen milieudoelstellingen en maatschappelijke doelstellingen
van huurder en verhuurder op elkaar worden afgestemd.
Het contract bevat afspraken met een wederzijdse verantwoordelijkheid,
gericht op het behalen van energiebesparende en milieutechnische
doelstellingen.
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−

−

Het contract omvat afspraken over het naar rato verdelen van kosten,
baten en risico’s voor het waarborgen van duurzaam gebruik en duurzame
exploitatie. De afspraken gaan bijvoorbeeld over:
o

De hoogte van de besparingen (bijvoorbeeld in kilowattuur) en de
hoogte van het voordeel voor beide partijen.

o

Het waarborgen van dagelijks onderhoud van het gebouw en de
installaties.

Er moet sprake zijn van een wederzijdse prikkel. Zowel huurder als
verhuurder wordt verantwoordelijk gesteld voor efficiënt gebruik van
materialen en resources, met als gevolg lagere kosten voor beide partijen.

VOORBEELD: In de praktijk wordt de ‘split incentive’ momenteel op verschillende
manieren opgelost, bijvoorbeeld door het in rekening brengen door de verhuurder
van een vaste opslag op de huur of door het in stand houden van de
oorspronkelijke servicekosten, terwijl de energiekosten zijn afgenomen door
verduurzaming van het gebouw.
Voor het creëren van een wederzijdse prikkel is het aan te bevelen de opslag van
de huur afhankelijk te maken van de daadwerkelijke besparing. Zo ligt er bij beide
partijen een incentive om het gebouw duurzamer te gebruiken en te exploiteren.
Hier kan in eerste instantie het energieverbruik van voor de verduurzaming worden
gebruikt als uitgangspunt. De besparingen ten opzichte van dit uitgangspunt, of
een deel hiervan, vormen dan de bijdrage van de huurder aan de verduurzaming.

De bovenstaande eigenschappen resulteren uiteindelijk in een overeenkomst die de
gedeelde gebouwspecifieke MVO1-doelstellingen weergeeft. Daarnaast blijkt hieruit
op welke manier de Green Lease verschilt van een traditionele huurovereenkomst,
zoals visueel is weergegeven in figuur I.

1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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Figuur I Traditionele huurcontracten versus Green Lease2

Met de genoemde eigenschappen in gedachten, kijken we verder naar
karakteristieke onderdelen van een Green Lease. Het is belangrijk om zich ervan
bewust te zijn dat de afspraken die kunnen worden gemaakt, afhankelijk zijn van
een aantal vertrekpunten. Twee zeer belangrijke vertrekpunten zijn:
−

−

2

Single- of multi-tenant: Huurt een partij een volledig gebouw of wordt
het gebouw gedeeld met andere huurders? In het laatste geval moet er
rekening worden gehouden met de directe belangen van derden en met de
impact van bepaalde gebouwaanpassingen. Idealiter sluiten in het geval van
multi-tenant alle huurders eenzelfde soort Green Lease af om het gehele
gebruik en de exploitatie van het gebouw optimaal op elkaar te kunnen
afstemmen. Hierbij kan de basis van de huurovereenkomst gelijk zijn, maar
kan er bijvoorbeeld per huurder onderscheid worden gemaakt in de ‘mate
van groenheid’ van het contract. De ene huurder kan of wil wellicht
uitgebreider duurzaamheid in het gebruik implementeren dan de andere
huurder.
Nieuwbouw of bestaande bouw: In het geval van bestaande bouw moet
er rekening worden gehouden met de eigenschappen en de (technische)
verbeter- en verduurzamingsmogelijkheden van het gebouw. Bij nieuwbouw
kan er in het ontwerp rekening worden gehouden met de wensen van zowel
huurder als verhuurder.

Bron: Greening the Commercial Property Sector. Good Practice Guide 2009
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Het is niet zo dat bepaalde karakteristieke onderdelen niet van toepassing zijn voor
een van bovenstaande situaties. Wel moeten deze onderdelen worden afgestemd
op de betreffende situatie. Karakteristieke en aan te raden onderdelen van een
Green Lease zijn:
−

−

Huurdersoverleg: In het contract worden duidelijke afspraken gemaakt
over wie er tijdens de looptijd van het contract verantwoordelijk is voor het
gebruik en de prestaties van het gebouw. Een logische setting om het
gebruik en de prestaties te evalueren, is het huurdersoverleg. Het is van
belang vast te leggen wie hiervoor verantwoordelijk is en met welke
regelmaat specifieke duurzaamheidsonderdelen in het contract op de
agenda moeten staan.
Certificering en reductiedoelstellingen: In het contract worden
afspraken vastgelegd over een (minimaal) te behalen certificaat of over het
behouden van een bepaald niveau. Hierbij kan er gedacht worden aan een
Energielabel, maar bijvoorbeeld ook aan een BREEAM- of LEED-certificaat.
Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over CO2-uitstoot, die
buiten certificering vallen.

TIP: Certificeringsmethode als basis voor Green Lease - BREEAM (of een andere)
certificeringsmethode kan gebruikt worden als basis, zonder dat het gebouw
daadwerkelijk gecertificeerd hoeft te worden. In het geval van BREEAM is alle
benodigde informatie kosteloos te downloaden van de website.

−

Gebruik van het gebouw: De meeste gebouwen zijn zo ontworpen dat
het gebouw op een bepaalde manier moet worden gebruikt om tot een
minimaal (energie)verbruik te komen. Een bekend voorbeeld van verkeerd
gebruik is het openzetten van de ramen met de verwarming aan. Een
verbruik garanderen, kan alleen als het gebouw goed wordt gebruikt. Een
handleiding over het gebouwgebruik is dan ook bij voorkeur onderdeel van
een Green Lease.

VOORBEELD: Een handleiding kan (deels) bestaan uit een lijst van basisafspraken
die gelden tijdens de huurovereenkomst. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt
over de gebruiksuren van het gebouw (bijvoorbeeld van 8.00 tot 20.00), over het
uitschakelen van computers en beeldschermen en over de inkoop van toekomstige
apparatuur. Een doelstelling kan zijn dat er alleen apparaten (kopieermachines,
ijskasten, koffiezetapparaten, e.d.) met een energielabel A mogen worden
aangeschaft.

−

Energieverbruik en monitoring: In het contract worden bij voorkeur
afspraken gemaakt over het dagelijkse energieverbruik van een object. Dit
betreft zowel gebouwgebonden als gebruiksgebonden energieverbruik. Om
in de praktijk goed te kunnen toetsen wat het (energie)verbruik van een
gebouw is (zowel gebouw- als gebruiksgebonden), is het plaatsen van
energie(tussen)meters van zeer groot belang. Als bijkomend voordeel
kunnen lekkages of kortsluitingen dan gemakkelijker worden gelokaliseerd.
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Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over op welke andere
niveaus (per huurder, verdieping, koelinstallatie, lift, pantry, enz.) het
gebouw gemonitord moet worden. Deze afspraken hangen nauw samen met
de afspraken die zijn gemaakt over het gebruik van het gebouw. Hierbij kan
worden gedacht aan het monitoren van het openen van ramen of het
uitdoen van het licht.

TIP: Goed inregelen van installaties van groot belang - Het goed inregelen van de
installaties is van groot belang om de installatie zo zuinig mogelijk te laten werken.
Een jaarlijkse ‘APK-keuring’ is daarom aan te raden. De Installatie Performance
Scan van het Agentschap NL kan hier bijvoorbeeld voor worden gebruikt.

−

−

−

Voldoen aan wet- en regelgeving: In het vaak gebruikte ROZ-contract is
dit standaard opgenomen. Het is belangrijk concrete afspraken te maken
over veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid,
energieverbruik en CO2-uitstoot. Het Activiteitenbesluit3 wordt door steeds
meer gemeenten nadrukkelijk gehandhaafd. Dit heeft impact op zowel
gebruikers als gebouweigenaren. Daarnaast is de verwachting dat de
herziene EPBD4 (Energy Performance of Buildings Directive) een steeds
grotere rol gaat spelen.
Rapportage: Het is een logische vervolgstap om te rapporteren wat er
wordt gemonitord. Een mogelijkheid is om het gebouw- en
gebruiksgebonden verbruik op kwartaalbasis te rapporteren. Even
belangrijk is het om vast te leggen wie deze rapportage moet opstellen. In
veel gevallen is de beheerder logischerwijs de aangewezen persoon om dit
te doen. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat in bepaalde
gevallen het huidige beloningssysteem voor de gebouwbeheerder
energiebesparingen niet stimuleert. Dit probleem speelt wanneer de
vergoeding van de gebouwbeheerder wordt vastgesteld als percentage van
de servicekosten.
Geschillenregeling: Het kan voorkomen dat een gebouw niet presteert of
wordt gebruikt zoals is vastgelegd. In een Green Lease moeten er daarom
afspraken worden gemaakt voor deze gevallen. In het gunstige geval valt
het energieverbruik lager uit. Er moeten dan afspraken worden gemaakt
over aan wie deze besparingen toekomen en op basis waarvan. Voor het
omgekeerde geval geldt hetzelfde. Als blijkt dat de huurder bijvoorbeeld
stelselmatig het gebouw anders gebruikt dan is afgesproken, moeten
hieraan ook consequenties zijn verbonden.

3

Het Activiteitenbesluit is een regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze regeling is
opgenomen dat energiebesparende maatregelen genomen moeten worden als de terugverdientijd korter is dan
60 maanden.
4
Het EPBD legt Europese doelstellingen op het gebied van duurzaamheid vast. Een van deze doelstellingen is dat
nieuwbouw in de EU vanaf 31 december 2020 (bijna) geen energie meer verbruikt. De energie die nog nodig is,
moet grotendeels uit duurzame energie komen.
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2.3
Waarom een Green Lease?
Er zijn verschillende redenen aan te dragen waarom een Green Lease een goed
alternatief is voor een traditioneel huurcontract. De twee belangrijkste redenen zijn
het leveren van een bijdrage aan een beter milieu en financiële voordelen voor, in
bepaalde gevallen, zowel de huurder als de verhuurder.
Wereldwijd is de bebouwde omgeving en dan vooral kantoren verantwoordelijk
voor een substantieel deel van het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. De
belangrijkste energieverbruikers in kantoren zijn klimaatinstallaties (43%) en
verlichting (22%)5. Als een gebouw wordt gerenoveerd of wanneer een
conventioneel gebouw wordt vergeleken met een (zeer) duurzaam gebouw,
kunnen besparingen oplopen tot meer dan 50% in vergelijking met een
conventioneel gebouw, afhankelijk van de situatie en het gekozen ambitieniveau.
In de praktijk worden er al energieneutrale gebouwen gebouwd. Er zijn gebouwen
die zelfs al energie terugleveren aan het net, zodat de besparing minimaal 100%
is. Voor het merendeel van de kantoorgebouwen geldt nog steeds dat de
energiekosten circa 45% vormen van de servicekosten. Dit is een belangrijk
uitgangspunt voor het te behalen financiële voordeel bij het verduurzamen van een
gebouw, waarbij een Green Lease een centrale rol kan spelen.
Buiten de financiële voordelen die hierna besproken zullen worden, zijn er voor de
huurder of gebruiker voordelen te behalen wanneer er wordt gekozen voor een
duurzaam gebouw in plaats van voor een conventioneel gebouw. Hierbij kan
worden gedacht aan:
−

−

−

Arbeidsproductiviteit: Onderzoek wijst uit dat een goede en gezonde
werkomgeving een positief effect heeft op het welzijn van werknemers en
daarmee op de productiviteit. Dit draagt bij aan lagere personeelskosten.
Imago: Een duurzaam hoofdkantoor en het gebruik van duurzame
kantoorruimte in het algemeen geeft een signaal af aan stakeholders
(beleggers, financiers en klanten) en medewerkers dat de organisatie zich
voor een lange termijn committeert aan CSR-beleid. Als dit wordt vertaald
naar een betere reputatie, dan kan een dergelijk duurzaam beleid
medewerkers en klanten aantrekken en behouden.
Bedrijfsrisico’s en kansen: Duurzame huisvesting vermindert het risico
op reputatieschade, maar biedt ook kansen. Financiers zijn steeds kritischer
over het CSR-beleid van bedrijven bij het overwegen van financiering.
Daarnaast scherpen overheden hun inkoopcriteria aan met betrekking tot
duurzaamheid. Ten slotte vraagt de consument steeds meer om duurzame
producten.

Zowel de voordelen van het bovengenoemde imago als de bedrijfsrisico’s en de
kansen zijn van belang voor investeerders. Een aantal eindbeleggers, waaronder
APG en PGGM, stelt concrete duurzaamheidseisen aan de vastgoedfondsen waarin
zij investeren. Deze eindbeleggers stellen deelname aan GRESB6 verplicht.

5
6

Cijfers op basis van onderzoek van Jones Lang LaSalle.
Global Real Estate Sustainability Benchmark; een initiatief van APG, PGGM, USS en de Universiteit Maastricht om
duurzaamheid objectief meetbaar te maken in vastgoedportefeuilles.
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Het blijft niet bij directe voordelen die het interessant maken om te investeren in
duurzaamheid. Wanneer er in een gebouw wordt geïnvesteerd, veranderen de
fysieke eigenschappen van het gebouw en daarmee verandert ook de kwaliteit. Er
kan dus gesteld worden dat een duurzaam gebouw een hogere waarde heeft in
vergelijking met eenzelfde niet-duurzaam gebouw.7 Deze hogere waarde wordt
veroorzaakt door een aantal factoren:
−

−

−

Een duurzaam gebouw levert meer huur op. Huurders zijn bereid te betalen
voor een superieur arbeidsklimaat in een ‘groen’ gebouw.
Een ‘groen’ gebouw heeft een lager risico op (langdurige) leegstand dan een
‘niet-groen’ gebouw. Er is minder aanbod en er zijn in verhouding meer
zoekers.
De vraag naar duurzame gebouwen zal toenemen, gezien het feit dat onder
andere de Nederlandse overheid en ook bijvoorbeeld de Rabobank zich
sinds 2010 alleen duurzaam huisvesten.

−

Betere isolatie betekent lagere energielasten. Huurders zijn bereid een deel
van de besparing op servicekosten aan extra huur te betalen.

−

Een ‘groen’ gebouw heeft minder additionele investeringen nodig wanneer
de overheid in de toekomst de milieueisen aanscherpt.

−

Er zijn fiscale voordelen te behalen als eigenaar van een duurzaam pand.
Een subsidie bij verbouwingen is hiervan een voorbeeld.

−

−

Een duurzaam gebouw heeft in de toekomst een hogere restwaarde. Door
gebruik te maken van duurzame materialen is de levensduur van het
gebouw langer.
In een goed geïsoleerd gebouw hoeven installaties minder hard te werken.
Hierdoor zijn de onderhoudskosten lager en is de levensduur langer.

Het is wel zo dat de bouwkosten van een ‘groen’ gebouw over het algemeen hoger
uitvallen en dat onderhoudslasten voor een duurder gebouw ook hoger zijn. Een
ander aandachtspunt is dat een aantal innovatieve technieken, waaronder warmtekoudeopslag, een (lange) periode nodig heeft om optimaal te functioneren. Het
duurt simpelweg een aantal seizoenen voordat de ondergrondse bron op de juiste
temperatuur is.
Vanuit huurder en verhuurder zijn er duidelijk meerdere redenen om gezamenlijk
voor een duurzaam gebouw te kiezen. Een Green Lease is uiteindelijk bedoeld om
de samenwerking tussen beide partijen te optimaliseren en hiermee het gebruik en
de exploitatie van het gebouw te verduurzamen. Daarnaast kan de Green Lease
dienen om gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor de toekomst. In het
volgende hoofdstuk gaan we uitgebreider in op deze samenwerking en op de aan
te bevelen gezamenlijke aanpak.

7

Dit verschil blijft in de toekomst bestaan. De verwachting is echter dat niet-duurzame gebouwen op termijn
minder waard worden en dat duurzame gebouwen hun waarde behouden.
Pagina 15 van 39

OPENBAAR | Versie 1.1 | Leidraad Green Lease | 29 november 2011

2.4
Conclusies
Een Green Lease is een prestatiecontract waarin een verhuurder met zijn
huurder(s) een gezamenlijk duurzaam ambitieniveau definieert. Dit leidt tot
concrete afspraken over duurzame exploitatie en gebruik van het gebouw.
Idealiter omvat de Green Lease een gezamenlijke prikkel om het overeengekomen
duurzaamheidsniveau te behalen en/of te behouden. Hierin worden risico’s en
opbrengsten naar rato verdeeld.
Bij het opstellen van een Green Lease is onderscheid tussen een single- en multitenant evenals tussen nieuwbouw en bestaande bouw essentieel voor het
uiteindelijk te behalen resultaat en voor de vorm en de specifieke onderdelen van
de Green Lease.
Karakteristieke en aan te raden onderdelen van een Green Lease zijn:
huurdersoverleg, certificering en reductiedoelstellingen, gebruik van het gebouw,
energieverbruik en monitoring, het voldoen aan wet- en regelgeving, rapportage
en een geschillenregeling.
Door het toepassen van een Green Lease dragen huurder en verhuurder bij aan
een beter milieu en een beter imago van de betrokken partijen. Bovendien zijn, in
veel gevallen, financiële voordelen te behalen voor beide partijen, zowel in de
vorm van besparingen als in de vorm van opbrengsten.
Ten slotte stimuleert en verbetert een Green Lease de samenwerking tussen
betrokken partijen in een gebouw, met duurzaamheid als resultaat.
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3

Aanpak Green Lease

3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van de Green Lease vertaald
naar de praktijk: hoe te komen tot een Green Lease. Hierin lichten we nader toe
wat een Green Lease moet omvatten en vervolgens wat onderdeel moet zijn van
de gezamenlijke aanpak. Alle onderwerpen die hieronder aan bod komen, moeten
besproken en liefst concreet benoemd worden in een Green Lease. Wij lichten ook
de huurders- en verhuurderskant van een Green Lease toe. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met ‘do’s en don’ts’ en met een aantal voorbeeldartikelen.
3.2
Wat moet een Green Lease omvatten?
Een duurzaam huurcontract zou alle unieke doelstellingen en uitdagingen moeten
omvatten voor elke individuele situatie met betrekking tot de karakteristieken van
het gebouw, de huidige gebouwprestaties, de bereidheid van partijen om
besparingen in onkosten te delen en het geplande gebruik en de inrichting van de
ruimte(n).
Er is echter een aantal gebruikelijke elementen dat in huurcontractdocumentatie
overwogen moet worden om de duurzaamheidsdoelstellingen voor het gebouw, de
exploitatie en het gebruik te implementeren. Hierbij moet, zoals omschreven in
hoofdstuk 1, wederom rekening worden gehouden met het feit dat een gebouw
aan een of meer huurders is verhuurd en of het nieuwbouw betreft of bestaande
bouw.
De elementen die overwogen moeten worden in een Green Lease, zijn:
−

Doelstellingen van partijen: Draag zorg voor duidelijke
(duurzaamheids)doelstellingen van alle betrokken partijen en stem deze af
op de (potentiële) duurzaamheidsprestatiedoelstellingen van het gebouw.
Idealiter komen de betrokken partijen (huurder en verhuurder) tot een
gezamenlijk duurzaam ambitieniveau.

TIP: Grotere rol voor beheerder - In veel gebouwen behartigt een beheerder in een
gebouw de belangen van een eigenaar en is hij verantwoordelijk voor de
(technische) exploitatie van het gebouw. Deze beheerder onderhoudt op
regelmatige basis het contact met de huurder(s), bijvoorbeeld in verband met het
afstemmen van onderhoud en werkzaamheden, gebruikersklachten en -verzoeken.
Hij levert vanuit deze rol in potentie een grote bijdrage aan het definiëren en het
uiteindelijk behalen van de overeengekomen duurzaamheidsdoelstellingen en aan
het monitoren hiervan. Bij het (inhoudelijk) vaststellen van een huurcontract heeft
de beheerder nu echter vaak een minimale rol. Vanwege zijn gebouwkennis kan
een beheerder echter input leveren met betrekking tot de (technische)
haalbaarheid van de te maken afspraken.

−

Ontwerpmiddelen en certificeringsmethoden: Voordat men zich
committeert aan een huurovereenkomst, is het essentieel een grondig
begrip te hebben van de vereisten voor het behalen van een bepaald
duurzaamheidscertificaat en voor het behouden daarvan. Dit is zeker van
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belang gezien het feit dat meetmethoden nieuw zijn (of nog in ontwikkeling)
en dat zij kunnen worden beïnvloed door verschillende redelijk
onvoorspelbare variabelen.

VOORBEELD: Voor een grootschalige renovatie is bijvoorbeeld BREEAM-NL
Nieuwbouw een logische certificeringskeuze. Hierbij zijn het proces en het ontwerp
zeer bepalend voor het uiteindelijke niveau van het certificaat. Een BREEAM-NL
Bestaande Bouw en Gebruik (BBG) gaat daarentegen meer in op het
daadwerkelijke gebruik en op de exploitatie van het gebouw en vervangt het
Nieuwbouwcertificaat dus niet. Het is zelfs zo dat BREEAM-NL BBG pas 2 jaar na
oplevering van de nieuwbouw/grootschalige renovatie mag worden behaald. De
verwachting is dat de termijn van 2 jaar na 2012 zal worden verlengd.8

−

−

Tijdpad: Bij het (eventueel) vaststellen van een tijdpad in de
huurovereenkomst, moeten beide partijen het eens worden over een
realistisch tijdpad waarbij rekening moet worden gehouden met de volledige
scope van benodigde werkzaamheden.
Concreet kan dit gaan over een (grootschalige) renovatie en de daarbij
behorende planning. Bij voorkeur wordt ook rekening gehouden met de tijd
die nodig is voor het ‘opstarten/inregelen’ van het gebouw naar
‘standaardexploitatie’, aansluitend op de bouw of renovatie.
Een overeengekomen tijdpad is echter ook belangrijk voor andere
afspraken, meer gericht op het concrete gebruik en op de exploitatie. Dit
tijdpad geeft houvast aan het daadwerkelijke implementeren van de
gemaakte afspraak en voor het aanspreken van de betreffende partij
hierop.
Gebruiksuren gebouw: Gebaseerd op het overeengekomen aantal uren
dat een gebouw per dag en per week in gebruik is, wordt de
duurzaamheidsprestatie van het gebouw ingeschat. In het huurcontract
moet duidelijk zijn vermeld wat de gebruiksuren van het gebouw zijn, om
de uiteindelijke prestaties van het gebouw te kunnen monitoren.
Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook afspraken worden gemaakt over bijzondere
perioden waarin het gebruik van het gebouw anders is, zoals in vakanties.

TIP: Sluitende afspraken maken - In een multi-tenant gebouw kan het individuele
gebruik van een huurder zeer bepalend zijn, vooral voor het totale
energieverbruik. Mede hierdoor is het van belang om sluitende afspraken te maken
met alle huurders over onder meer de gebruiksuren van het gebouw en over de
ruimte voor het afwijken daarvan door bijvoorbeeld overwerken in het weekend.
Bij dit laatste kan men denken aan een gelijke verdeling van het recht op
overwerkdagen en aan een regeling bij het overschrijden hiervan.

−

8

Werkpleknormen en huurdersinrichting: Er is een link tussen
bezettingsgraad, kantoorindeling, verlichting, de hoeveelheid apparatuur en
de energie die wordt verbruikt door de technische installaties van het
gebouw. Het verband varieert afhankelijk van ontwerpcriteria van het
gebouw en van het ten doel gestelde (niveau van het)

Bron: Dutch Green Building Council.
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duurzaamheidscertificaat. Als het aantal medewerkers en/of de indeling van
de verdiepingen verandert, kan dit invloed hebben op de gebouwbelasting
en op het energieverbruik. Een duidelijke omschrijving van de
inrichtingseisen van de huurder en van de (technische) mogelijkheden in
het gebouw als onderdeel van de huurovereenkomst, kan nodig zijn om
zeker te stellen dat hierover duidelijkheid is bereikt tussen beide partijen.
−

Beperkingen multi-tenant gebouw: In een multi-tenant gebouw
waarvoor een bepaald duurzaamheidscertificaat het doel is, is het belangrijk
dat elke gebruiker in een individueel huurcontract akkoord gaat met de
gestelde duurzaamheidsdoelstellingen.

TIP: Groen basiscontract als uitgangspunt - Voor een multi-tenant gebouw is het
vaststellen van een groen basiscontract door de eigenaar voor alle huurcontracten
aan te bevelen. Per huurder kan worden bekeken of het gezamenlijke duurzame
ambitieniveau hoger ligt, waarbij het groene basiscontract dan verder kan worden
uitgebreid in de specifieke huurovereenkomst.

−

−

Communicatie en training: Om de overeengekomen gebouwprestaties te
behalen, is het van belang communicatiedoelstellingen,
verantwoordelijkheden en voortgang vast te stellen. Een juist gebruik en
beheer van het gebouw zijn in dit geval zeer relevant.
Meten en rapportage: Eigenaren en huurders moeten afstemmen welke
meet- en rapportagemogelijkheden er nodig zijn ter ondersteuning van de
in het huurcontract vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Het is beter
om van tevoren te weten of en waar er problemen kunnen ontstaan, zodat
de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen om de gewenste
gebouwprestaties zeker te stellen. Wederom is hier een belangrijke rol voor
de beheerder weggelegd.

3.3
Gezamenlijke aanpak
Green Lease is een relatief nieuw type huurcontract op de Nederlandse
vastgoedmarkt. In het buitenland, bijvoorbeeld in Australië, Nieuw-Zeeland,
Engeland en Amerika, is er meer ervaring met het opstellen en overeenkomen van
Green Leases. Het is belangrijk te vermelden dat elk op te stellen huurcontract
maatwerk is voor het individuele vastgoed en voor de betrokken partijen; elke
Green Lease verschilt.
Het is sterk aan te bevelen om een Green Lease op te stellen door een
gezamenlijke aanpak van huurder en verhuurder. Er zijn twee redenen die het
belang van de samenwerking benadrukken:
−

Het structureel nadenken over duurzaamheidsmaatregelen door huurders
en verhuurders samen is, voor het overgrote deel, een ontwikkeling van de
laatste tijd. Het is een risico voor beide partijen om een duurzame
huurovereenkomst aan te gaan zonder – ondanks berekeningen vooraf –
een compleet overzicht te hebben van de mogelijke kosten, de tijd en de
overige benodigde middelen om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen te
treffen. Het proces om te komen tot een dergelijk huurcontract en de vorm
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van het huurcontract zijn dan ook bij voorkeur afwijkend van een
traditionele huurovereenkomst.
−

In veel gevallen is een traditionele huurovereenkomst opgesteld om de
belangen van huurders en verhuurders te beschermen. Deze traditionele
huurovereenkomst is opgesteld vanuit een juridisch oogpunt van ‘hoor en
wederhoor’. Dit kan echter problematisch uitpakken wanneer bepaalde
vooraf gestelde doelen niet worden behaald. Het feit dat samen nadenken
over duurzaamheidsmaatregelen relatief nieuw is en dat bepaalde
(duurzaamheids)technieken nog in ontwikkeling zijn, rechtvaardigt om een
Green Lease op te stellen vanuit een samenwerkende benadering.

In de Green Lease worden dus bij voorkeur gezamenlijke afspraken gemaakt, die
betrekking hebben op concrete maatregelen. Deze vormen (een onderdeel van) de
maatstaf van het dagelijkse gebruik en van de exploitatie van het gebouw. Binnen
deze afspraken zijn de rollen van huurder en verhuurder vanzelfsprekend anders.
In het algemeen wordt duurzaamheid geassocieerd met energiegebruik. Wanneer
er wordt gesproken over het verduurzamen van vastgoed, staan de
energiebesparende maatregelen vaak centraal. Dit is niet verwonderlijk, omdat de
link tussen een energiebesparing en een financiële besparing snel is gelegd. Het
duurzaam exploiteren en gebruiken van een gebouw gaat natuurlijk verder dan het
zo zorgvuldig mogelijk omgaan met energie.

TIP: Het gaat om meer dan alleen energieverbruik - Onderwerpen die verdergaan
dan het directe gebouw- en gebruiksgebonden energieverbruik, zijn bijvoorbeeld
afspraken over het inkoopbeleid van zowel verhuurder als huurder (bijvoorbeeld
duurzame voorwaarden voor bepaalde goederen, levering en diensten) en
afspraken over afvalverzameling en -verwerking, schoonmaak en transport. Maar
ook afspraken over bijvoorbeeld water(her)gebruik en woon-werkverkeer van
medewerkers maken bij voorkeur onderdeel uit van een Green Lease.

Binnen ieder specifiek onderwerp in een Green Lease hebben beide partijen, naast
een gezamenlijk belang, ook ieder hun eigen verantwoordelijkheden. Centraal
binnen ieder onderwerp staat:
−

Het delen van data en de consistentie van de benodigde data.

−

De frequentie van het delen van de data en het opstellen en delen van een
(periodieke) rapportage over de data voor een vast te stellen periode.

−

Het uitvoeren van een (periodiek terugkerende) audit.

−

Het ontwikkelen van strategieën om binnen het betreffende onderwerp
verdere verbeteringen te realiseren.

VOORBEELD: Het momenteel toegepaste ROZ-contract voorziet vooral niet in
afspraken over de benodigde technische aanpassingen voor verduurzaming
(Renovatieparagraaf). Hier kan geen gelijkwaardige afweging worden gemaakt.
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In tabel I, op de volgende bladzijde, is een gezamenlijke aanpak in de vorm van
een innovatief (Green Lease) huurcontract vergeleken met een traditionele aanpak
met een traditioneel huurcontract, volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’.
Tabel I Gezamenlijke aanpak ‘Innovatief’ versus ‘Traditioneel’, vanuit het principe
van hoor en wederhoor
Innovatief

Traditioneel

Geeft de algemene doelstellingen van
beide partijen weer

Zeer gedetailleerd; definieert specifieke
resultaten

Refereert aan in de markt erkende
certificerings- en/of meetmethoden

Kan refereren aan huurders- en
standaard gebouwprestaties

Benadrukt gewenste resultaten en
maatregelen, gedefinieerd om deze
resultaten te bereiken

Benadrukt verantwoordelijkheden en
corrigerende maatregelen voor het
disfunctioneren/niet-presteren van het
gebouw

Gebruikt termen zoals:

Benoemt toe te passen ontwerpcriteria
en specificeert te gebruiken
apparatuur, bezettingsgraad en
gebruiksuren, waarmee wordt voldaan
aan prestatie-eisen of
certificeringsstandaarden

‘…partijen handelen in redelijkheid…’
‘…in goed vertrouwen samenwerken
met…’
‘…ondersteunen bij het behalen van
gezamenlijke doelstellingen…’
Omvat mogelijke gezamenlijke acties
om het niet behalen van
duurzaamheidsprestaties te bestrijden

Omvat boetes voor het niet behalen
van afgesproken prestaties en kosten
voor het rectificeren of reviewen van
onvoldoende gebouwprestaties

Voegt huurders- en
verhuurdersdoelstellingen samen

Creëert een scheiding tussen huurder
en verhuurder

Vertrouwt op een hoge mate van
wederzijds begrip om de duurzame
resultaten te behalen

Gebrek aan begrip en inzicht in
oncontroleerbare parameters die
impact hebben op de gebouwprestaties
en op de invloed van de gebruiker
hierop

3.4
Vormen van Green Lease en aanvullende overeenkomsten
Aangezien een Green Lease bepaalde duurzaamheidsambities vertegenwoordigt,
wordt een Green Lease zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw in veel
gevallen afgesloten om deze ambitie (financieel) mogelijk te maken. Na de
(duurzame) bouw of renovatie kan echter blijken dat het gebouw bij oplevering
toch niet aan de gestelde eisen voldoet of dat een van de betrokken partijen op
een bepaalde manier in gebreke blijft. Dit is een van de risico’s waardoor er bij
dergelijke processen verschillende (aanvullende) overeenkomsten worden gesloten
voor bijvoorbeeld de fase vóór ingebruikname en de ingangsdatum van de
huurovereenkomst.

Pagina 21 van 39

OPENBAAR | Versie 1.1 | Leidraad Green Lease | 29 november 2011

Voor de periode waarin een gebouw wordt ontworpen en ontwikkeld of wordt
gerenoveerd, wordt een aparte overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder
(of de ontwikkelaar) opgesteld om specifieke risico’s in die periode af te dekken.
Deze ‘realisatieovereenkomst’ wordt over het algemeen Samenwerkingsovereenkomst (SOK) genoemd. In een SOK worden afspraken vastgelegd over
onder meer het proces, zoals afspraken over communicatie, het ontwerpteam, de
stuurgroep, ‘milestones’, definities, het (be)eindigen van het contract en een
geschillenregeling. Voor een duurzaam gebouw/duurzame renovatie is het van
belang ook specifieke afspraken vast te leggen over het duurzame ambitieniveau,
hoe dit wordt behaald en wie hiervoor welke inspanning moet leveren. Belangrijk is
dat de resultaten concreet worden geformuleerd en bij voorkeur meetbaar/controleerbaar zijn. Dit geldt ook voor de financiële impact van de verduurzaming voor
beide partijen en voor de afspraken over de verdeling hiervan evenals die van de
risico’s en opbrengsten van de verduurzaming.
Het duurzame ambitieniveau maakt dus zowel onderdeel uit van de SOK als van de
uiteindelijke Green Lease in de Huurovereenkomst (HOK). In de HOK worden
concrete afspraken vastgelegd over het gebruik en de exploitatie van het gebouw
evenals over de mogelijk financiële impact van deze afspraken en de verdeling van
risico’s en opbrengsten gedurende de overeengekomen huurperiode. Deze
afspraken kunnen op voorhand of tijdens de renovatie/bouw van het gebouw
worden opgesteld. Het laatste wordt vooralsnog in de praktijk vaker toegepast,
aangezien tijdens de renovatie/bouw meer duidelijkheid ontstaat over de
daadwerkelijke installaties, de gebouwindeling, de inrichting en dergelijke.
Hierdoor is het eenvoudiger om dan pas concrete gebruiks- en exploitatieafspraken
te maken. In die gevallen wordt dit als allonge bij de Green Lease opgenomen.
Vanaf de oplevering en de ingebruikname van het gebouw komt de SOK te
vervallen en wordt – in dit geval – een Green Lease (HOK) van kracht.
Er zijn verschillende manieren om te komen tot een Green Lease. In de praktijk
zijn onder meer de volgende voorbeelden te zien:
−

−

−

−

Duidelijke duurzaamheidseisen als onderdeel van het Programma van Eisen
van de gebruiker, die vanaf het eerste moment de basis vormen in de
huuronderhandelingen en die worden gecombineerd met de duurzame
prestatiemogelijkheden van het gebouw.
Vaste afspraken over te halen rendementen en (opslag op de) huurprijs met
in eerste instantie een principeafspraak over het te behalen
duurzaamheidsniveau.
Allonges op een overeengekomen huurcontract. Dit zijn vaak afspraken
over het gebruik en de exploitatie van een gebouw, bijvoorbeeld in de vorm
van een gebouw- en gebruikershandleiding.
Betrokkenheid van een derde partij, die garanties afgeeft over de prestatie
van de door hen te leveren techniek. Bijvoorbeeld een Esco (zie uitleg
hieronder) kan in dit geval ook het volledige eigendom en de exploitatie van
de installaties voor zijn rekening nemen. Feitelijk wordt deze partij dan een
energiebelegger. Hiermee komt het risico van het energiegebruik niet meer
bij de verhuurder en/of de huurder te liggen.
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VOORBEELD: Een Esco is een energiemaatschappij of een aan een
energiemaatschappij gelieerde installateur. Een voorbeeld van een dergelijke
constructie is een overeenkomst die is gesloten tussen de eigenaar en een
installateur tijdens een grootschalige renovatie van een monumentaal pand.
De installateur kon naar aanleiding van het gebruiksprofiel van de toekomstige
huurder uitrekenen dat de gebruiker € 14,- per m² minder aan energielasten kwijt
zou zijn in het monument in vergelijking met zijn vorige locatie. De installateur
wilde dit ook garanderen. De huurder was bereid af te zien van de besparing en liet
deze toekomen aan de eigenaar, zodat deze de renovatie kon bekostigen. Zonder
deze extra inkomsten was het voor de eigenaar niet mogelijk geweest om dit
binnenstedelijke monument te renoveren en te laten voldoen aan de eisen van
deze tijd.

Naast deze praktische oplossingen om tot een Green Lease te komen, is het
belangrijk om in gedachte te houden dat een speciaal belang van (een van) de
betrokken partijen een doorslaggevende factor kan zijn. In Nederland heeft de
overheid, in het speciaal de Rijksgebouwendienst, een duidelijk huisvestingsbeleid.
Een gebouw dat nieuw wordt aangehuurd, moet minimaal beschikken over een
energielabel C of er moet bij een huurverlenging sprake zijn van een verbetering
met minimaal twee stappen. Er zijn voorbeelden bekend uit de praktijk, waarbij de
RGD als huurder heeft meegewerkt om een verduurzaming mogelijk te maken.
Ook zijn er marktpartijen met bijzondere belangen, waarover meer in het volgende
hoofdstuk. Voor al deze partijen geldt dat een Green Lease het verwezenlijken van
deze belangen kan faciliteren.
De uitgangssituatie voor een huurcontract en zo ook voor een Green Lease is in
veel gevallen onder te verdelen in gebruikersvriendelijk en verhuurdersvriendelijk.
Zo is de door de Rijksgebouwendienst geprefereerde standaard huurovereenkomst
een huurdersvriendelijke uitgangspositie, terwijl het standaard ROZ-contract een
verhuurdersvriendelijk vertrekpunt heeft.
Elke Green Lease heeft in principe een van beide uitgangsposities, maar in het
geval van de zogenoemde ‘ultieme Green Lease’ is er een balans ontstaan en is er
sprake van een wederzijdse prikkel. In dit geval worden risico’s en opbrengsten
naar rato verdeeld tussen huurder en verhuurder.
Onderstaand is een schematische weergave te zien van de beschreven typen
Green Lease die we in de praktijk zien, met een aantal uitgangspunten en
bepalingen als voorbeeld. Voor de genoemde typen zijn in Hoofdstuk 3 een aantal
concrete Nederlandse voorbeelden toegevoegd.
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Figuur II Typen Green Lease

3.5
‘Do’s en don’ts’
Aanvullend op de voorgaande adviezen en aanbevolen onderdelen en op de aanpak
staat hieronder een overzicht van een aantal ‘do’s en don’ts’ bij het opstellen van
een Green Lease.
‘Do’s’
−

−

−

−

−

−

Maak concrete afspraken over het duurzame opleveringsniveau en de
kwaliteit van het gebouw.
Overweeg vooraf of en zo ja welke ‘standaard huurovereenkomst’ als basis
kan dienen en zorg voor een duidelijk inzicht in mogelijke beperkingen
hiervan en in de minimaal benodigde uitgangspunten vanuit huurders- dan
wel verhuurdersperspectief.
Structureer het proces om te komen tot een duurzaam gebouw,
bijvoorbeeld door het overeenkomen van een SOK met concrete afspraken
over onder meer communicatie en het gezamenlijke ambitieniveau.
Zorg na oplevering van een duurzaam gebouw voor ondubbelzinnige
afspraken over het gebruik en de exploitatie van dit gebouw.
Maak bijvoorbeeld gebruik van een installatiecommissionair om de werking
en de uitvoering van de installatieaanpassingen te toetsen. Leg hierover
concrete afspraken vast.
Maak afspraken over het duurzaamheidsniveau van het gebouw. Maak dit
concreet door bijvoorbeeld een Energielabel of een uitgebreider certificaat
te gebruiken voor het vaststellen van de duurzaamheidsambities.
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−

−

−

−

−

Maak afspraken over de mogelijkheden die partijen moeten hebben om
actie te ondernemen als een van beide partijen zich niet aan de afspraken
houdt.
Maak concrete afspraken over aan wie eventuele besparingen of additionele
kosten toekomen.
Stel het huidige gebruik van het gebouw (bij bestaande bouw vóór de
renovatie) vast als vertrekpunt bij het maken van prestatieafspraken en
verrekeningsmethoden.
Maak afspraken over duurzaamheid, die verdergaan dan het gebouw- en
gebruiksgebonden energieverbruik, zoals afspraken over afval,
schoonmaak, transport, waterverbruik en inkoopbeleid.
Maak onderscheid tussen de investeringen die de verhuurder doet voor het
verduurzamen van het gebouw (‘des verhuurders’) en de investeringen die
een huurder doet voor een duurzame inrichting (‘des huurders’) en een
duurzaam gebruik van het gebouw.

−

Maak concrete afspraken over wederoplevering van het gehuurde en over
het al dan niet achterlaten van de (duurzame) kantoorinrichting.

−

Zorg voor concrete afspraken over de vertrouwelijkheid van vergaarde en te
vergaren data.

‘Don’ts’
−

Neem niet aan dat alleen een Energielabel of ander certificaat voldoende is.
Het is een goede eerste stap, maar concrete afspraken over exploitatie en
gebruik zijn een logisch vervolg.

−

Maak geen vage afspraken over zelf geformuleerde standaarden die binnen
de discretionaire bevoegdheid van huurder of verhuurder vallen.

−

Verhuurder mag huurder niet verplichten om nutsvoorzieningen bij een
bepaalde partij af te nemen en andersom.

−

Verzand niet in de ‘traditionele’ aanpak om een huurovereenkomst af te
sluiten. Houd rekening met het gezamenlijke verduurzamingsbelang.

−

Ga, zeker in eerste instantie, niet direct voor het ‘hoogst haalbare’: de
allesomvattende Green Lease. Ervaring leert dat dit te complex wordt en
dat dit de samenwerking van huurder en verhuurder en het uiteindelijke
resultaat van de Green Lease niet ten goede komt of dat dit het
overeenkomen van een Green Lease überhaupt belemmert.
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3.6
Voorbeeldartikelen
In dit deel worden enkele voorbeeldartikelen9 weergegeven. Deze
voorbeeldartikelen zijn gebaseerd op de karakteristieke onderdelen van de Green
Lease, zoals gepresenteerd in een eerdere paragraaf van dit hoofdstuk.
−

−

−

−

−

−

Binnen 10 werkdagen na oplevering van het gebouw zullen huurder
en verhuurder de gebouwmanagementcommissie vormen voor de
loop van de huurtermijn.
Verhuurder verzekert dat alle (toekomstige) onderhouds- en
servicecontracten voldoen aan de eisen die een vast te stellen
certificeringsmethodiek (bijvoorbeeld een BREEAM-NL BBGcertificaat) aan deze contracten stelt.
Huurder en verhuurder spreken af dat het gewenste niveau voor een
vast te stellen certificaat (bijvoorbeeld BREEAM-NL BBG-niveau)
binnen een half jaar na oplevering is bereikt en voor de duur van de
huurovereenkomst wordt gehandhaafd.
Tien dagen na het einde van ieder kwartaal geeft de verhuurder,
gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, de huurder een
overzicht van het energieverbruik en de kosten van het afgelopen
kwartaal. Het gebruik moet tot op het niveau van tussenmeters zijn
gespecificeerd.
Rapportages, zoals de kwartaalenergierapportage, moeten ten minste
de volgende onderdelen bevatten:
o

Hoe de prestaties van het gebouw zijn gemonitord.

o

Maatregelen die kunnen worden genomen, als het gebouw
op een bepaald onderdeel onvoldoende presteert.

Huurder verzekert het gebouw te gebruiken zoals is vastgelegd in de
gebouwhandleiding.

3.7
Conclusies en aanbevelingen
Een aantal elementen die standaard overwogen moeten worden bij het
overeenkomen van een Green Lease, zijn: doelstellingen van betrokken partijen,
ontwerpmiddelen en certificeringsmethoden, tijdpad, gebruiksuren van het
gebouw, werkpleknormen en huurdersinrichting, beperkingen van multi-tenant
bouw, communicatie en training, meten en rapportage.
Een gezamenlijke aanpak van verhuurder en huurder is cruciaal voor het
uiteindelijke resultaat van de Green Lease. Een gezamenlijk overeen te komen
duurzaam ambitieniveau is hierbij het vertrekpunt en vormt het gezamenlijke
belang. Dit leidt tot afspraken over duurzame exploitatie en gebruik van het
gebouw. De rol van de beheerder wordt hierbij idealiter benut.

9

Green Lease Schedule; Australian Government, department of the Environment and Water Resources Australian
Greenhouse Office www.greenhouse.gov.au/government or www.ags.gov.au.
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In de praktijk zijn verschillende vormen van Green Lease te onderscheiden. De
uiterste typen Green Lease die onder meer op de Nederlandse markt zijn
toegepast, zijn huurdersvriendelijk of verhuurdersvriendelijk. Daartussen bevindt
zich een ‘optimale’ Green Lease, waarbij de belangen en de overeengekomen
afspraken in balans zijn.
Het, waar mogelijk, overeenkomen van concrete en meetbare afspraken voor de
Green Lease is aan te bevelen. Dat geldt ook voor het structureren van het proces
om te komen tot een duurzaam gebouw en een bijbehorende Green Lease.
Bij het afsluiten van een eerste Green Lease bevelen wij aan ‘eenvoudig’ te
beginnen. Hiermee wordt voorkomen dat het onoverzichtelijk wordt en dat het
eindresultaat niet optimaal is of de doelstelling zelfs niet wordt gehaald.
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4

Green Leases in Nederland

4.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden besproken van Nederlandse
huurovereenkomsten die in meer of mindere mate kunnen worden gezien als een
Green Lease. Ieder van deze voorbeelden is uniek, onder andere omdat ze alle zijn
afgesloten vanuit een ander perspectief.
De onderstaande voorbeelden zijn geen volledige weergave van de huidige ‘groen
getinte’ huurovereenkomsten op de Nederlandse vastgoedmarkt. Het is een
selectie om een beeld te geven van de toepassingen van duurzaamheid binnen de
huurovereenkomst of in het proces om te komen tot een duurzaam gebouw.
De voorbeelden zijn onderverdeeld volgens de omschreven typen Green Lease,
zoals weergegeven in Figuur II (blz. 23).
4.2
Huurderscontract
Bij een zogenoemd ‘Huurderscontract’ is de uitgangssituatie het
huurdersperspectief. De onderstaande Nederlandse huurcontracten zijn hiervan
voorbeelden.
Hoofdkantoor TNT, huurder TNT, verhuurder JOIN, Hoofddorp

Foto 1: Hoofdkantoor TNT
Aanleiding: TNT Express heeft de ambitie om het eerste post- en expressbedrijf
ter wereld te worden, dat CO2-emissievrij opereert. Uit onderzoek is gebleken dat
de gebouwen van TNT verantwoordelijk zijn voor 20% van de wereldwijde emissie
van TNT. Het doel voor het gebouw is een CO2-emissievrij gebouw te zijn, met een
GreenCalc+ score van meer dan 1.000 punten en een LEED Platinum certificaat.
Het gebouw moet in de visie van TNT Express meer zijn dan een duurzaam gebouw
alleen. Het moet medewerkers stimuleren tot een duurzamer gebruik en ook leiden
tot een geschatte hogere arbeidsproductiviteit van 1,5%. Naast deze winst
verwacht TNT Express ook andere winsten, zoals een beperking van het woonwerkverkeer, lagere operationele kosten en een betere reputatie.
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Duurzaamheidsmaatregelen: Dit gebouw wordt aangemerkt als een van de
meest duurzame gebouwen ter wereld. Er zijn dan ook vergaande
duurzaamheidsmaatregelen genomen. Door het plaatsen van een WKK10 op
biobrandstof is het gebouw energieproductief en levert het zelfs energie aan
omliggende kantoren. Andere maatregelen zijn een zogenaamd lange termijn
energieopslagsysteem, een grijswatersysteem, zonnepanelen, energieopwekkende
draaideuren en een intelligent klimaatmanagementsysteem. Daarnaast is er in het
ontwerp aandacht besteed aan optimale daglichttoetreding, maar ook aan het
plaatsen van een centraal trappenhuis, zodat de liften minder worden gebruikt. Er
zijn recyclebare materialen toegepast en er is aandacht besteed aan de
leveranciers, onder andere in verband met de LEED-scoreambitie.
Contract: TNT en een jointventure van JOIN (een samenwerking van OVG en
Triodos) hebben een ontwikkelovereenkomst voor meerdere gebouwen, waarvan
de huurovereenkomst onderdeel is en bovendien is het maatwerk (Green Lease).
Risico’s ten aanzien van tegenvallende energieprestaties van het gebouw liggen bij
de verhuurder en deels bij de huurder.
In het contract zijn bindende afspraken gemaakt voor het behalen van
energiebesparende en milieudoelstellingen van het gebouw. OVG heeft een eigen
Energie B.V. opgericht die tegen een vaste vergoeding per m² energie levert aan
TNT Express en die de eerdergenoemde WKK op biobrandstof exploiteert.
Opmerkingen: In de huurovereenkomst zijn naast prestatie-indicatoren over
duurzaamheid, huurprijzen opgenomen, inclusief levering van duurzame energie
en beheer door de verhuurder.
Hoofdkantoor Deutsche Bank, huurder Deutsche Bank, verhuurder
DekaBank, Oval Tower Amsterdam Z.O.
Aanleiding: Deutsche Bank is, onder
andere door de overname van de HBU
bank, flink gegroeid in Nederland.
Deutsche Bank heeft een zeer ambitieus
MVO-beleid waarvan huisvesting een
belangrijk onderdeel uitmaakt.
Deutsche Bank heeft voor elk af te sluiten
huurcontract een uitgebreide lijst met
eisen en wensen ten aanzien van
duurzaamheid, die telkens, in meer of
mindere mate, worden meegenomen in
een huurcontract. Bij de nieuwe aanhuur
in de Oval Tower in Amsterdam Z.O., is
deze lijst nagenoeg volledig opgenomen
als bijlage in het huurcontract.
Duurzaamheidsmaatregelen: Na het
afsluiten van de huurovereenkomst is in
de samenwerkingsovereenkomst
vastgelegd dat beide partijen zich
committeren aan een LEED Silver label.

10

Foto 2: Oval Tower Amsterdam
Zuid-Oost

Warmte-koudekrachtcentrale.
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Deutsche Bank streeft naar dit certificaat voor de inrichting van het gebouw.
Contract: Jones Lang LaSalle heeft samen met een advocatenkantoor de
bijzondere (duurzaamheids)bepalingen op een standaard huurcontract ontwikkeld.
Deutsche Bank kan afhankelijk van de situatie kiezen uit verschillende clausules in
dit artikel. Op deze manier kan er per situatie een keuze worden gemaakt die het
best aansluit bij het MVO-beleid.
Opmerkingen: Deze overeenkomst is voor een groot deel gebaseerd op het
gedetailleerde eisenprogramma van Deutsche Bank. Er zijn in het huurcontract
geen (financiële) afspraken gemaakt over het al dan niet behalen van de
voorgenomen LEED-labels.
In Duitsland is het voor banken, maar ook voor andersoortige bedrijven,
gebruikelijk om een duurzaamheidsconvenant te hebben. In dit convenant zijn
concrete doelstellingen opgenomen. Voor Deutsche Bank is het huisvestingsbeleid
hiervan een resultaat. Onderdeel van het convenant van DekaBank is dat zij voor
2015 minimaal 25% van de portefeuille actief wil hebben verduurzaamd. DekaBank
ziet Deutsche Bank daarom als een zeer welkome huurder.
Volgens DekaBank speelt een goede planning een zeer belangrijke rol bij een
verduurzamingstraject, vooral in dit geval, omdat er een LEED-label werd
nagestreefd. In een vroegtijdig stadium is er een LEED Green Associate
ingeschakeld, die invulling heeft gegeven aan de wensen en eisen van Deutsche
Bank binnen de LEED-omgeving.
4.3

Verhuurderscontract

Hoofdkantoor AT Osborne, huurder AT Osborne, verhuurder Triodos, Baarn

Foto 3: Hoofdkantoor AT Osborne
Aanleiding: Triodos bezit een verouderd monument en AT Osborne is op zoek
naar een ‘Landmark’-kantoor, dat wel klaar is voor de toekomst. Triodos heeft de
wens het monument te verduurzamen. Dit is een bijzondere situatie van vraag en
aanbod. In eerste instantie gaan de ideeën van Triodos niet ver genoeg voor AT
Osborne.
Duurzaamheidsmaatregelen: WKO, extra isolatie, zeer slimme inrichting met
flexplekken, hergebruik van materialen tijdens de renovatie.
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Contract: De overeenkomst is gebaseerd op een ROZ-huurovereenkomst,
aangevuld en aangepast met specifieke (duurzaamheids)bepalingen. Het
huisvestingsbudget van de huurder en het renovatiebudget zijn contractueel
samengevoegd. Als het budget zou worden overschreden, zou de huurprijs worden
aangepast.
Opmerkingen: Opslag op de huurprijs is niet gekoppeld aan de prestatie van het
gebouw.
Deze renovatie was niet mogelijk zonder ‘speciaal belang’ van de huurder.
TransPort-gebouw, huurder Martinair en Transavia.com, verhuurder
Schiphol Real Estate, Schiphol

Foto 4: TransPort-gebouw
Aanleiding: Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie dat in 2012 al haar
activiteiten CO2-neutraal zijn. De grootste bijdrage aan dit klimaatplan is afkomstig
uit de vastgoedportefeuille. De ontwikkeling van het TransPort-gebouw is hierbij
een testcase. Doelstelling is een BREEAM- en/of een LEED-certificaat.
Duurzaamheidsmaatregelen: Betonkernactivering, WKO, grijswatersysteem. De
gebuikte materialen zijn gerecycled en/of herbruikbaar. Tijdens de bouw is het
afval voor 95% gerecycled. In het ontwerp lag de focus op maximale
daglichttoetreding. Het ontwerp is BREEAM-gecertificeerd en het uiteindelijke
gebouw heeft een LEED Platinum certificaat.
Contract: In eerste instantie is er een standaard ROZ-contract afgesloten. Daarna
is er voor iedere duurzaamheidsmaatregel die afweek van het PvE, een
aanvullende afspraak gemaakt, die als allonge is toegevoegd aan de
overeenkomst.
Opmerkingen: Uitgangspunt bij de bouw was de gebouw(label)kwaliteit en het
waren niet de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen.
4.4
‘Green Lease’
Onderstaand een aantal voorbeelden die het dichtst bij een Green Lease lijken te
komen. Hierin zijn afspraken gemaakt, zowel voor het gebruik als voor de
exploitatie van het gebouw.
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Hoofdkantoor GasTerra, huurder GasTerra, verhuurder Triodos, Groningen

Foto 5: Hoofdkantoor GasTerra
Aanleiding: GasTerra is van mening dat het duurzaam maken van bestaande
bouw een echt duurzame oplossing is. Het voormalige pand van ABN AMRO in
Groningen heeft een G-label. Triodos als eigenaar en GasTerra als huurder zijn een
overeenkomst aangegaan waarin het energielabel A+ het streven is na renovatie.
Duurzaamheidsmaatregelen: Renovatie, sterk verbeterde isolatie van de gevel,
WKO, lagetemperatuurverwarming, daglichtafhankelijke verlichting. Daarnaast is
er aandacht besteed aan energiezuinige kantoorapparatuur.
Contract: In het contract zijn vergaande bepalingen opgenomen over het gebruik
van het gebouw. In deze bepalingen wordt onderscheid gemaakt tussen
gebouwgebonden energieverbruik en energie die nodig is voor de bedrijfsvoering,
voor het gebruik. Daarnaast zijn er zelfs afspraken gemaakt over welk type
apparaten de huurder in het gebouw mag gebruiken.
In het contract zijn er afspraken gemaakt over relatief energiegebruik, waarin het
eerste jaar van ingebruikname geldt als basisjaar.
Opmerkingen: Deze overeenkomst heeft veel weg van een Green Lease, zoals
eerder gedefinieerd. Er is echter niet echt sprake van een wederzijdse prikkel of
van een verdeling naar rato van de risico’s en opbrengsten.
Voorbeeldartikelen (GasTerra – Triodos)
Gebouwgebonden energie
5.1 Partijen komen overeen dat verhuurder aan huurder de gebouwgebonden energie
levert. Huurder zal aan verhuurder periodiek een vast bedrag betalen als vergoeding
voor het verbruik van de gebouwgebonden energie (hierna: de ‘energievergoeding’).
5.2 Onder gebouwgebonden energie wordt in deze huurovereenkomst verstaan het
gebouwgerelateerde stroomverbruik, te weten de energie die direct verband houdt met
het gebruik van het gebouw. Hiertoe behoort de energie die wordt verbruikt voor het
koelen, verwarmen en ventileren van het gebouw en voor de verlichting. Tot de
gebouwgebonden energie behoort nadrukkelijk niet de overige (elektrische) energie die
wordt verbruikt voor de bedrijfsvoering van de huurder.
Pagina 32 van 39

OPENBAAR | Versie 1.1 | Leidraad Green Lease | 29 november 2011

5.3 De door huurder verschuldigde energievergoeding blijft gedurende de duur van de
huurovereenkomst ongewijzigd, behoudens periodieke indexering zoals bedoeld in
artikel 5.6 en de vergoeding zal door huurder tegelijk met de betaling van de huurprijs
worden voldaan.
5.4 De energievergoeding wordt vastgesteld zoals beschreven in dit artikel. De
energievergoeding is gelijk aan de daadwerkelijke kosten van de gebouwgebonden
energie gedurende de periode die aanvangt op de eerste dag van volledige
ingebruikname van het gehuurde door huurder tot één jaar na deze datum. Deze
periode wordt hierna de ‘basisperiode’ genoemd.
Indien en voor zover naar het oordeel van verhuurder de hoogte van het verbruik van
huurder in de basisperiode geen juist beeld geeft van het normale verbruik van huurder,
heeft verhuurder het recht de basisperiode te verlengen met een periode van maximaal
6 maanden. De basisperiode wordt dan verlengd tot het moment dat er naar het oordeel
van verhuurder een juist beeld van het verbruik is ontstaan. De energievergoeding
wordt dan bepaald aan de hand van de kosten van het gemiddelde jaarverbruik in de
aldus verlengde basisperiode.
Verhuurder verstrekt huurder na afloop van de basisperiode een rubrieksgewijs
overzicht met (i) het verbruik van de gebouwgebonden energie, (ii) het bedrag van de
energievergoeding en (iii) de datum vanaf wanneer huurder de energievergoeding is
verschuldigd.
5.5 Huurder betaalt gedurende de basisperiode de werkelijke kosten van verbruik van
de gebouwgebonden energie. Tegelijk met het in artikel 5.4 genoemde overzicht,
informeert verhuurder huurder over welk bedrag huurder hiervoor is verschuldigd.
Huurder zal dit bedrag binnen vier weken aan verhuurder voldoen.
5.6 De energievergoeding wordt jaarlijks per 1 januari – voor het eerst met ingang van 1
januari 2014 – aangepast overeenkomstig artikel 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen, met
dien verstande dat indexering plaatsvindt aan de hand van de wijziging van het
prijsindexcijfer van de component “Groep 4 – Huisvesting, water en energie” uit de
consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2000=100), gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
5.7 Indien bij het bepalen van het verbruik van de gebouwgebonden energie een geschil
ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van de meters of over de wijze van het
lezen daarvan, dan wordt het verbruik bindend vastgesteld door een door verhuurder
geraadpleegd bedrijf dat is gespecialiseerd in het meten en vaststellen van de
afgenomen energie.
Duurzaamheidsafspraken
Verhuurder en huurder hebben het doel het gehuurde te verduurzamen en het
gehuurde op duurzame wijze te gebruiken. In dit kader hebben partijen afspraken
gemaakt, hierna te noemen de ‘duurzaamheidsafspraken’. De duurzaamheidsafspraken
hebben betrekking op het volgende:
−

een zo efficiënt en spaarzaam mogelijk energie- en waterverbruik;

−

het stimuleren van gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen;

−

het zo veel mogelijk scheiden van afval;

−

het stimuleren van werknemers om duurzame vervoermiddelen te gebruiken
bij het woon-werkverkeer.

11.2 Partijen streven ernaar de duurzaamheidsafspraken zo strikt mogelijk na te leven,
tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.
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11.3 Huurder zal haar werknemers en/of namens huurder in het gehuurde aanwezige
derden, hierna te noemen ‘de werknemers’, doordringen van de noodzaak van een
correcte uitvoering van de duurzaamheidsafspraken.
11.4 Verhuurder en huurder komen overeen dat zij of een van hun vertegenwoordigers
minimaal één keer per jaar bijeenkomen voor overleg inzake de mogelijkheden tot
verbetering van de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van het gehuurde. Tijdens dit
overleg kunnen partijen de elektrische en technische installaties en apparatuur in het
gehuurde inspecteren.
Verbouwing gehuurde/inrichting
11.5 De duurzaamheidsafspraken maken onderdeel uit van de
verbouwingsovereenkomst (bijlage 5). Partijen zullen bij de verbouwing en inrichting van
het gehuurde zo veel mogelijk gerecycled en milieuvriendelijk materiaal gebruiken.
Huurder zal bij de inrichting van het gehuurde uitsluitend FSC-gecertificeerde (of
gelijkwaardige) houtsoorten gebruiken.
Verlichting
11.6 Huurder is eraan gehouden de verlichting in het gehuurde zo efficiënt en
spaarzaam mogelijk te gebruiken. Onder efficiënt en spaarzaam gebruik van de
verlichting wordt in ieder geval verstaan het gebruik van energiezuinige lampen die
minimaal @lumen/W geven en waar mogelijk het gebruik van lampen met een
bewegingssensor. Huurder zal ervoor zorgen dat de verlichting in het gehuurde buiten
kantooruren en/of gebruikstijden wordt uitgeschakeld.
Installaties en energieverbruikende apparaten
11.7 Huurder zal installaties en energieverbruikende apparaten in het gehuurde zo
efficiënt en spaarzaam mogelijk gebruiken. In dit verband zal huurder ervoor zorgen dat
alle energieverbruikende apparaten worden uitgeschakeld op momenten dat er geen
noodzaak is voor inschakeling van de betreffende apparaten.
11.8 Huurder zal ervoor zorg dragen dat de energieverbruikende apparaten die zij
gebruikt ten behoeve van haar bedrijfsvoering zo energiezuinig mogelijk zijn. Voor zover
mogelijk en toepasselijk zal alle door of namens huurder in het gehuurde aanwezige
apparatuur energielabel A of B hebben of daaraan gelijkwaardig zijn.
11.9 Huurder zal de energieverbruikende apparaten in het gehuurde goed onderhouden
en de verbruiksinstellingen van al de aanwezige apparatuur zodanig instellen, dat die zo
efficiënt en zo spaarzaam mogelijk functioneert.
11.10 Indien energieverbruikende apparaten in het gehuurde moeten worden
vervangen, is huurder eraan gehouden om nieuwe modellen te kiezen die voldoen aan
de dan geldende hoogste categorie van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.
Waterverbruik
11.11 Huurder is eraan gehouden om zo spaarzaam mogelijk water te verbruiken. In dit
verband zal huurder zich onder meer inspannen om lekkages in het
waterleidingnetwerk, dat behoort tot het gehuurde, op te sporen en onmiddellijk te
(laten) repareren.
11.12 Indien en voor zover huurder in het gehuurde apparaten gebruikt ten behoeve
van de watertoevoer dan wel apparaten die water verbruiken, dan zal huurder ervoor
zorg dragen dat deze waterbesparend en energiezuinig zijn. Hierbij kan onder meer
worden gedacht aan dual flush wc’s (3/6 liter), kranen met autostop of sensorkranen,
urinoirs met aanwezigheidsdetector en automatische spoeling of urinoirs met dunne
waterstraalspoeling, ‘waterless’ urinoirs en vaatwassers met energielabel A of B of
daaraan gelijkwaardig.
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Overig
11.13 Huurder zal zo veel mogelijk haar afval scheiden. Papier, glas, plastic en
chemisch afval moeten in ieder geval afzonderlijk worden gescheiden van het overige
afval. Huurder zal haar werknemers stimuleren om zo min mogelijk papier te gebruiken.
11.14 Huurder zal haar werknemers stimuleren om zo veel mogelijk te carpoolen en
milieubewuste vervoermiddelen (bijvoorbeeld fiets of bus) te gebruiken.
Central Office en regiokantoor Joulz, huurder Joulz, verhuurders LSI
project Investment en Louwmann Group

Foto 6: Regiokantoor Joulz
Aanleiding: Joulz is bezig met het aanhuren van een nieuw Central Office en een
nieuw regiokantoor. Duurzaamheid is voor Joulz belangrijk; zij heeft de ambitie om
een hogere positie in te nemen op de CO2-prestatieladder. Beide
eigenaren/ontwikkelaars van de nieuwe huisvesting, LSI Project Investment en
Louwman Group, zijn bereid om tot op zekere hoogte mee te gaan met de
duurzaamheidsambities van Joulz.
Duurzaamheidsmaatregelen: Grootschalige renovatie van twee bestaande
gebouwen waarbij gestreefd wordt naar BREEAM-NL Nieuwbouw Very Good labels.
Contract: In beide gevallen is in eerste instantie een huurovereenkomst en een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Hierin is de intentie
opgenomen om te komen tot een Duurzaam Prestatie Contract met als
uitgangspunt BREEAM-NL Nieuwbouw en uiteindelijk BREEAM-NL BBG. Een
Duurzaam Prestatie Contract is gedefinieerd als een duurzaam prestatiecontract
met wederzijdse afspraken over de exploitatie en het gebruik.
Het Duurzaam Prestatie Contract wordt een allonge op het overeengekomen
huurcontract. BREEAM-NL BBG is hierbij het uitgangspunt. Afspraken over Gebruik,
Asset en Beheer volgen uit deze certificeringsmethoden en worden in de allonge
concreet benoemd, evenals de (eventuele) financiële impact hiervan.
Opmerkingen: Het vertrekpunt van deze overeenkomst sluit aan bij de gegeven
definitie van een Green Lease. Na verdere uitwerking van de allonge moet blijken
in hoeverre de verdeling van risico’s en opbrengsten naar rato is.
Het gebruik van BREEAM-NL BBG biedt een goede basis voor concrete afspraken in
de Green Lease.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1
Conclusies Hoofdstuk 1 Green Lease Theorie
Een Green Lease is een prestatiecontract waarin een verhuurder met haar
huurder(s) een gezamenlijk duurzaam ambitieniveau definieert. Dit leidt tot
concrete afspraken over duurzame exploitatie en gebruik van het gebouw.
Idealiter omvat de Green Lease een gezamenlijke prikkel om het overeengekomen
duurzaamheidsniveau te behalen en/of te behouden. Hierin worden risico’s en
opbrengsten naar rato verdeeld.
Bij het opstellen van een Green Lease is onderscheid tussen een single- en multitenant evenals tussen nieuwbouw en bestaande bouw essentieel voor het
uiteindelijk te behalen resultaat en voor de vorm en de specifieke onderdelen van
de Green Lease.
Karakteristieke en aan te raden onderdelen van een Green Lease zijn:
huurdersoverleg, certificering en reductiedoelstellingen, gebruik van het gebouw,
energieverbruik en monitoring, het voldoen aan wet- en regelgeving, rapportage
en een geschillenregeling.
Door het toepassen van een Green Lease dragen huurder en verhuurder bij aan
een beter milieu en aan een beter imago van de betrokken partijen. Bovendien zijn
er, in veel gevallen, voor beide partijen financiële voordelen te behalen, zowel in
de vorm van besparingen als in de vorm van opbrengsten.
Ten slotte stimuleert en verbetert een Green Lease de samenwerking tussen
betrokken partijen in een gebouw, met duurzaamheid als resultaat.
5.2
Conclusies Hoofdstuk 2 Aanpak Green Lease
Een aantal elementen die standaard overwogen moeten worden bij het
overeenkomen van een Green Lease, zijn: doelstellingen van betrokken partijen,
ontwerpmiddelen en certificeringsmethoden, tijdpad, gebruiksuren van het
gebouw, werkpleknormen en huurdersinrichting, beperkingen van multi-tenant
bouw, communicatie en training, meten en rapportage.
Een gezamenlijke aanpak van verhuurder en huurder is cruciaal voor het
uiteindelijke resultaat van de Green Lease. Een gezamenlijk overeen te komen
duurzaam ambitieniveau is hierbij het vertrekpunt en vormt het gezamenlijke
belang. Dit leidt tot afspraken over duurzame exploitatie en gebruik van het
gebouw. De rol van de beheerder wordt hierbij idealiter benut.
In de praktijk zijn verschillende vormen van Green Lease te onderscheiden. De
uiterste typen Green Lease die onder meer op de Nederlandse markt zijn
toegepast, zijn huurdersvriendelijk of verhuurdersvriendelijk. Daartussen bevindt
zich een ‘optimale’ Green Lease, waarbij de belangen en de overeengekomen
afspraken in balans zijn.

Pagina 36 van 39

OPENBAAR | Versie 1.1 | Leidraad Green Lease | 29 november 2011

5.3
Eindconclusies
Het vooraf concreet formuleren van te behalen duurzaamheidsdoelstellingen is
zowel voor de huurder als voor de verhuurder van belang voor een optimaal
resultaat.
Het creëren en concreet benoemen van een gezamenlijk belang is belangrijk voor
de relatie tussen huurder en verhuurder en voor het uiteindelijke resultaat in de
vorm van een (ver)duurzaam(d) gebouw en een Green Lease.
De meeste contracten zijn gebaseerd op een ROZ-model. De nieuwere
huurcontracten worden steeds ‘groener’ door toename van kennis en ervaring.
Green Leases worden in verschillende vormen afgesloten, als allonge of als
onderdeel van het contract. De vorm doet in principe geen afbreuk aan de inhoud.
In veel gevallen (voorbeeldcontracten) heeft de verhuurder de beste
uitgangspositie. Deze weet bijvoorbeeld zijn rendement zeker te stellen door de
huurder een vaste opslag op de huur te laten betalen. Idealiter wordt hier echter
een balans gevonden tussen de verhuurder en de huurder in de vorm van een
gezamenlijk duurzaamheidsbelang dat leidt tot gezamenlijk overeengekomen
afspraken over duurzame exploitatie en gebruik van het gebouw.
De (voorbeeld)contracten hebben verduurzaming als drijfveer en niet direct de
financiële besparingen. Het is echter zeker mogelijk om directe en indirecte
besparingen te bewerkstelligen met het verduurzamen van (bestaand) vastgoed en
het overeenkomen van een Green Lease.
5.4
Aanbevelingen
Het, waar mogelijk, overeenkomen van concrete en meetbare afspraken voor de
Green Lease is aan te bevelen. Dat geldt ook voor het structureren van het proces
om te komen tot een duurzaam gebouw en een bijbehorende Green Lease.
Bij het afsluiten van een eerste Green Lease bevelen wij aan ‘eenvoudig’ te
beginnen. Hiermee wordt voorkomen dat het onoverzichtelijk wordt en dat het
eindresultaat niet optimaal is of de doelstelling zelfs niet wordt gehaald.
Het uitgangspunt voor een Green Lease moet een gezamenlijk belang zijn:
duurzaamheid als uitgangspunt bij exploitatie en gebruik. De Green Lease moet
een prikkel voor zowel de verhuurder als de huurder vormen om dit gezamenlijke
belang na te streven.
Gezien het feit dat duurzaamheid relatief nieuw is in haar (technische)
toepassingen binnen de Nederlandse vastgoedmarkt en gezien het gezamenlijke
belang van verduurzaming, is een gezamenlijke aanpak van eigenaar en gebruiker
aan te bevelen. Het begint met het overeenkomen van een gezamenlijk duurzaam
ambitieniveau. Dit komt het proces en het eindresultaat ten goede.
Het aantal Green Leases in Nederland is beperkt, maar neemt toe. Het is aan te
bevelen om bij een eerste toepassing duidelijk het ambitieniveau te definiëren,
maar eenvoudig te beginnen. Dit wil niet zeggen dat het duurzaamheidsniveau
minder hoog moet zijn. Het aantal concrete duurzame afspraken dat wordt
vastgelegd in het huurcontract en waarop wordt gestuurd en gemonitord, moet
echter beperkt blijven om haalbaar/realiseerbaar te zijn. Afspraken over (het
monitoren van) energiebesparingen zijn hiervan een voorbeeld.
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Het ROZ-model is een goede basis, gezien het feit dat het algemeen geaccepteerd
en breed toepasbaar is. Dit sluit andere modellen in het geheel niet uit.
Noodzakelijk is het wel om huurdersvriendelijke onderdelen toe te voegen aan de
ROZ-basis en zich bewust te zijn van de beperkingen voor het inpassen van
duurzaamheid van het model. Het is aan te bevelen om deze modelovereenkomst
te herschrijven, vooral gericht op techniek en gebouwgebonden afspraken.
Het streven naar een herhaalbaar en flexibel opgezet huurcontract is aan te
bevelen. Het gebruik van bijvoorbeeld een certificeringsmethode als BREEAM-NL
BBG of LEED is een bruikbaar vertrekpunt en het vereenvoudigt concrete invulling
van duurzaamheidsbepalingen.
In een Green Lease worden duurzaamheidsmaatregelen vastgelegd, inclusief de
toewijzing/verdeling van kosten, baten en risico’s. De duurzaamheidsmaatregelen
moeten zowel voor de huurder als voor de verhuurder gedurende de gehele
huurtermijn meetbaar en controleerbaar zijn.
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6

Bijlage

Green Lease artikel Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimten, oktober
2011
De intrede van ‘green lease’ op de Nederlandse vastgoedmarkt?
Inzicht in de ‘groenheid’ van Nederlandse huurovereenkomsten
mw. ir. E. Quispel en mw. mr. drs. C.F.J. Heemskerk
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Platform Duurzame Huisvesting
Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie
van branche-, kennis- en koepelorganisaties
die een belangrijke rol spelen bij huisvesting
in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud
en beheer van gebouwen, het investeren en
beleggen in gebouwen en het managen van de
gebouwgebonden facilities.
Verbetering van samenwerking in de
huisvestingsketen zorgt voor aantoonbare
resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.
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Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma
‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit. Wij bieden professionele
marktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing,
duurzame energie en CO₂-reductie van de gebouwde omgeving.
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