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1

Inleiding

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen. Bij nieuwbouw is
een berekening van de energieprestatie van het gebouw verplicht bij de bouwaanvraag, een
EPC-berekening genoemd. Bij oplevering van het gebouw wordt gecontroleerd of het gerealiseerde
gebouw inderdaad deze opgegeven energieprestatiecoëfficient (EPC-waarde) heeft. Dit doet een
opnemer van de Energieprestatie Nieuwbouw (EPN-opnemer).
Om de EPC-waarde bij oplevering vast te stellen, volgen EPN-opnemers een opnameprotocol voor de
woningbouw of voor de utiliteitsbouw. Het protocol is een richtlijn of stappenplan. Hierin wordt
beschreven welke gegevens van het gebouw de EPN-opnemer moet controleren, uitgaande van de
beschikbare EPC-berekening. Hierbij komen de bronnen en instrumenten die hij gebruikt aan de orde,
zoals bezichtigingen op locatie en foto’s tijdens de bouw en een blowerdoormeting.
De gerealiseerde EPC-waarde is belangrijk om aan de klant te kunnen aantonen dat het een
energiezuinig gebouw betreft. Dat is een gezamenlijk doel van alle bouwende partijen. U bent ook één
van die partijen, waaronder een opdrachtgever, architect, bouwmanagementbureau, aannemer,
installateur of EPN-opnemer.
Om verrassingen na opname van het gerealiseerde gebouw te voorkomen, doet deze handleiding u
een aantal tips en aanbevelingen. Voor het optimale resultaat en verloop van het opnameproces
moeten een aantal stappen van het opnameprotocol in uw bouwpraktijk worden geïntegreerd.
Agentschap NL heeft DWA opdracht gegeven het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen en
nieuwbouwutiliteit te toetsen bij meerdere woningbouw- en utiliteitsprojecten. Praktische ervaringen
met beide protocollen zijn samengebracht in deze handleiding.
Met een goede voorbereiding op de EPC-toets bij oplevering realiseert u energiezuinige woningen
en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

1.1

Achtergrond

1.1.1

Europese EPBD-richtlijn

Nieuwbouw, voorzien van een EPC en het energielabel, komt voort uit de Europese richtlijn voor
energieprestatie van gebouwen, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). De EPBD
verplicht alle EU-landen om de energieprestatie van gebouwen in Europa te verbeteren. De
handleiding sluit aan op de volgende drie eisen uit de EPBD:
1 eisen voor een algemeen kader voor de methode ter berekening van een geïntegreerde
energieprestatie van gebouwen;
2 minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen;
3 de energiecertificering van gebouwen.

1.1.2

Realiseren van de EPC in de praktijk

Een groot deel van de gebouwde woningen voldoet niet aan de gestelde EPC-eis uit het Bouwbesluit.
De VROM-inspectie gaf in 2007 aan dat in totaal 25% van de in dat onderzoek beoordeelde woningen
niet aan de EPC-eis voldeed.
1

Vanaf die tijd zijn meerdere jaren tientallen woningen met de methodiek BouwTransparant getoetst.
2
Uit het jaaroverzicht van het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland 2012 blijkt dat vanaf 2009
het aantal woningen met een tegenvallende EPC, met een afwijking van meer dan 3%, is afgenomen
van 50% naar 30%.

1
Methodiek van de provincie Noord-Holland voor het toetsen van de EPC bij oplevering met metingen en visuele inspectie. Zie
ook www.bouwtransparant.nl.
2
Jaaroverzicht 2012, Servicepunt Duurzame Energie, januari 2013.

12590JNEE622538

5

Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN
Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

Dit betekent echter nog wel dat ongeveer 30% van de woningen grote kans maakt om niet te voldoen
aan de minimale EPC-eis uit het Bouwbesluit. De kans wordt bepaald door de mate van
prestatieborging en/of de marge tussen de EPC, zoals ingediend voor de Omgevingsvergunning en de
minimale EPC-eis. Hoe groter de marge, hoe minder kans dat het Bouwbesluit overtreden wordt.
Beter is echter om prestaties beter te borgen.
Kop-staart en de behoefte om kwaliteit te borgen
Partijen die verbonden zijn aan het Lente-Akkoord
leggen grote nadruk op de kwaliteit van de methodiek
om de EPC bij oplevering te bepalen. Een goede
kwaliteit van de energieprestatie levert een
toegevoegde waarde voor hen. Hiermee kan de
nieuwbouw zich onderscheiden ten opzichte van de
bestaande bouw, waar de energieprestatie over het
algemeen veel lager ligt.

Samenwerking binnen het Lente-Akkoord
Het op 22 april 2008 getekende Lente-akkoord is
een afspraak tussen de Rijksoverheid en
marktpartijen om op korte termijn steeds
energiezuiniger te gaan bouwen. Het doel van de
afspraak is het klimaat, de eindige brandstoffen en
de woonlasten te sparen.
De partijen achter het Lente-akkoord zijn Aedes,
Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Om recht te doen aan de wensen van kopers en
huurders, willen Lente-Akkoord-partners zowel
energiezuinig ontwikkelen als betaalbare en
comfortabele woningen bouwen, met een gezond
binnenmilieu. De focus ligt hierbij op de aspecten met een direct groot effect: isolatie, kierdichting,
ventilatie en overige installaties.

Met de kop-staart-aanpak van het Lente-Akkoord krijgen bouwende partijen aandachtspunten
aangereikt om tijdens de verschillende bouwfasen de kwaliteit te verhogen en te borgen. Het
opnameprotocol is transparant en wordt hopelijk een wettelijk instrument om de energieprestatie te
toetsen. Dit heeft een stimulerend effect.
Ervaringen opnameprotocollen en vrijwillige toetsen
Per 20 november 2012 is de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen verworpen in de
Tweede Kamer. In deze wet was ook het nieuwbouwlabel voor woningen en utiliteitsgebouwen
voorzien. De politiek wenst voor de woningbouw echter een sterk vereenvoudigd energielabel. Wat dit
gaat betekenen voor het nieuwbouwlabel, is op dit moment nog onbekend. De opgestelde
opnameprotocollen worden nu gezien als een goede mogelijkheid voor verbetering van de kwaliteit
van oplevering, ongeacht of het vrijwillig dan wel verplicht wordt ingevoerd.
Deze handleiding gaat uit van het ‘Opnameprotocol Energielabel Woningen Nieuwbouw’
(opnameprotocol EWN) en ‘Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw’
(opnameprotocol EUN), versie 2.9. Beide opnameprotocollen worden tegelijkertijd besproken.
Verwijzingen naar één van deze protocollen worden specifiek benoemd als EWN of EUN. De op korte
termijn verwachte wijzigingen op deze versie zijn met een toelichting aangegeven in deze handleiding.
De EPN-opnemer volgt een opnameprotocol om de daadwerkelijke EPC-waarde onderbouwd vast te
stellen. De opnameprotocollen zijn geschreven voor gecertificeerde EPN-opnemers. ISSO stelde
beide opnameprotocollen voor woningen (EWN) en utiliteitsgebouwen (EUN) op, in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Beschreven is hoe en op welke punten een
EPC getoetst moet worden. Verder zijn de volgende vrijwillige toetsen opgenomen.
tabel 1.1

6

Vrijwillige toetsen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

1

Aansluitingen isolatie

Aansluitingen isolatie

2

Toets inregelrapport

Toets inregelrapport

3

Qv10-meting (in versie vanaf 2.9
verplicht)

Qv10-meting (wordt toekomstige versie bij een
Qv10 van 0,2 dm3/s*m2 en lager verplicht)

4

Ventilatietoets
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In een eerste pilot in opdracht van Agentschap NL is een eerste versie van het opnameprotocol
getoetst bij vijf woningbouwprojecten en twee utiliteitsprojecten. Naar aanleiding hiervan is het
protocol bijgeschaafd.
Vervolgens heeft DWA eind 2012 tot begin 2013 in een implementatietraject met een grotere
steekproef en uitgebreidere evaluatie van de bouwende partijen het protocol nogmaals geëvalueerd.
Op basis van het onderzoek worden de protocollen nogmaals aangepast. Ook deze handleiding is een
resultaat van dat onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden hierna samengevat. Het
complete rapport is te downloaden bij Agentschap NL en op de website van het Lente-Akkoord.

1.2

Uitkomsten implementatietraject

De partners van het Lente-Akkoord willen graag meer ervaring opdoen met de nieuwe
opnameprotocollen en de vrijwillige ventilatietoets. Agentschap NL is ingegaan op hun verzoek en
heeft opdracht gegeven voor het implementatietraject. Tijdens het implementatietraject zijn twintig
woningen, bij twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsprojecten volgens de protocollen getoetst.
Het doel van het onderzoek is de werkbaarheid van de opnameprotocollen te beschrijven en
verbeterpunten zichtbaar te maken. Het uiteindelijke doel is daarmee een soepele toepassing van het
opnameprotocol, om marktpartijen te stimuleren om volgens de EPC duurzaam te bouwen.
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies opgesomd.
Positief effect op naleven Bouwbesluit
Uit het implementatietraject blijkt na opname dat de EPC-waarde van vijf woningen (28%) na de
opname is verbeterd. Dertien woningen (72%) hebben na opname een hogere EPC-waarde
(NEN 7120) dan de EPC-waarde van de vergunning (NEN 5128). Van twee van de twintig opgegeven
woningen is geen nieuwe EPC-waarde vastgesteld, aangezien deze nog onvoldoende waren
afgebouwd.
Vier van de achttien woningen (22%) voldoen na opname niet meer aan het Bouwbesluit. De
utiliteitsgebouwen blijven aan het Bouwbesluit voldoen. Zowel bij de woningbouw als bij de
utiliteitsbouw zijn per getoetst bouwobject drie tot en met elf afwijkingen gevonden.
Het voldoen aan de opnameprotocollen blijkt in het implementatietraject een grote impact te hebben
op de werkwijze van bouwende partijen. De huidige bouwpraktijk is nog onvoldoende ingericht op het
sturen op prestaties, terwijl het opnameprotocol wel toetst op prestaties. Dit betekent dat bij de invoer
beleid en toetsing helder moeten worden gecommuniceerd met deze marktpartijen. Ondernemers
dienen zich voor te bereiden op de risico’s die de gevolgen van een toetsing met zich mee kunnen
brengen.
Heldere opbouw en inhoud opnameprotocollen
De opnameprotocollen sluiten goed aan op de NEN 7120 en bieden EPN-opnemers een goede
begeleiding in de controles. Enkele details in de opnameprotocollen kunnen nog meer eenduidig
worden geformuleerd en ook wordt geadviseerd om consequenties te verbinden aan enkele optionele
controles. Verder kunnen enkele controles verbeterd worden. Denk hierbij aan:
· luchtdichtheidsmeting verplicht stellen;
· beoordelingscriteria bewijslast opstellen;
· optionele controles waarderen (aansluitingen, inregelrapport en ventilatietoets).
Het detailniveau van de opnameprotocollen wordt bepaald door de NEN 7210. In het kader van
uitvoerbaarheid en kosten toetst het protocol minder uitgangspunten in de EPC-berekening. De
uitgangspunten die wel getoetst worden, zijn relevant voor de uitkomst van een EPC-berekening. In
de opnameprotocollen is het bijvoorbeeld niet verplicht om koudebruggen en luchtdichtheid te toetsen.
Gezien de invloed die dit heeft op de energieprestatie van het gebouw (meetbaar in EPC) adviseren
we hier toch consequenties aan te verbinden.
Verder kunnen op enkele punten de protocollen minder arbeidsintensief worden gemaakt, met behoud
van kwaliteit. Denk hierbij aan het weglaten van de toets op de hoeveelheid isolatiemateriaal.

12590JNEE622538
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Goede voorbereiding implementatie in bouwproces
Deelnemende partijen leveren de fotobewijzen en documentbewijslast aan als input voor de
EPN-opnemer. Welke bestanden en foto’s zij moeten aanleveren, horen zij graag voorafgaand aan de
bouw. Bij elf woningbouwprojecten en drie van de vijf utiliteitsprojecten is het achteraf aanleveren van
bewijzen voor Rc-waarden, U-waarden en isolatielaansluitingen echter niet mogelijk gebleken.
Betrokken partijen hebben aangegeven dat zij fotobewijzen en documentenbewijzen eenvoudig
kunnen verzamelen wanneer ze dit vroeg meenemen in het bouwproces, bijvoorbeeld tijdens reguliere
controles. De bouwende partijen hebben tijd nodig om het bouwproces af te stemmen op het
aanleggen van een projectdossier.
Kennisniveau EPN-opnemer bepaalt betrouwbaarheid
Een groot deel van het opnemen van een EPC bij oplevering wordt door de EPN-opnemer uitgevoerd,
eventueel ondersteund door software. De kwaliteit van de bij oplevering getoetste EPC hangt daarom
grotendeels samen met de vaardigheden en kennis van de EPN-opnemer. De EPN-opnemer moet in
staat zijn details te begrijpen en onderbouwingen na te kunnen rekenen. Een EPN-opnemer die zelf
een gemiddelde U-waarde kan berekenen, zal sneller fouten in de onderbouwing van U-waarden
kunnen vaststellen.

1.3

Doel en doelgroep

De handleiding is geschreven voor meerdere doelgroepen. De handleiding helpt de opdrachtgevende
partijen in het verkrijgen van een getoetste EPC-waarde. Daarnaast geeft de handleiding praktische
handvatten voor (hoofd)aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN- adviseurs, die zorgdragen
voor het realiseren van de beoogde EPC-waarde. De handleiding maakt onderscheid in
aanbevelingen aan de genoemde doelgroepen en maakt dit zichtbaar met kleurcodes. Zie hiervoor
ook de leeswijzer.

1.4

Leeswijzer

De handleiding start met aanbevelingen over een verdeling van verantwoordelijkheden betreffende het
leveren van bewijsvoering en de opname van de EPC-waarde. Dit biedt een mogelijkheid om de
verantwoordelijkheden ook vast te leggen in contracten tussen de partijen onderling.
De keuzes, acties en tips betreffende het opbouwen van het projectdossier zijn in hoofdstuk 3
weergegeven. Welke expertise is nodig, wie heeft deze expertise, welke keuze is er in het bepalen
van referenties? Ook gaat dit hoofdstuk nader in op de benodigde bewijslast, de voorwaarden hiervoor
en de toetsen die tijdens de opname worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 4 benoemt de stappen en keuzes die worden doorlopen bij de opname in de praktijk. Deze
keuzes en een goede voorbereiding op de opname hebben invloed op de lengte van het
opnametraject.
Aanbevelingen in tekstvak met kleurcodes
De handleiding maakt onderscheid in aanbevelingen aan de genoemde doelgroepen en maakt dit
zichtbaar met kleurcodes. De invulling van de rollen kan per project verschillen. Het is mogelijk dat de
drie verschillende rollen worden uitgevoerd door één organisatie. Een grote woningcorporatie kan
ervoor kiezen de rollen allemaal zelf uit te voeren.
tabel 1.2
Rol

Doelgroep

Kleur in rapport

1

Opdrachtgever

Woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwmanagementbureaus

Cerise

2

Dossierhouder

Aannemers, adviseurs (bouwfysisch of installatietechnisch), architecten

Cyaan

3

EPN-opnemer

Gecertificeerde organisaties

Grijs

Na het tekstvak met een keuzemogelijkheid worden de keuzes verder toegelicht.
Tekstvakken in het groen zijn informatieve toevoegingen op de lopende tekst, geen aanbeveling voor
een bepaalde rol.
8
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2

Verdeling verantwoordelijkheden

Het toetsen met het opnameprotocol kan bij oplevering verrassingen opleveren. In de periode van
oplevering zitten noch de afnemer, noch de bouwende partijen hierop te wachten. Verrassingen
kunnen voorkomen worden door de processen in de bouw af te stemmen op de controles,
bijvoorbeeld door zelf rekening te houden met het maken van foto’s op bepaalde momenten. Vooraf
moeten alle partijen een heldere verdeling van verantwoordelijkheden afspreken en zo mogelijk
vastleggen in de contracten.
Verantwoordelijkheden die een opdrachtgever bij zichzelf kan houden of die bij een aannemer,
EPN-opnemer of andere bouwende partij kunnen worden gelegd zijn:
· (opbouw van) een compleet projectdossier;
· (preventieve) uitvoering van optionele toetsen;
· (gewijzigde) EPC-waarde na opname vaststellen.
In dit hoofdstuk staat een voorstel voor een verdeling van deze verantwoordelijkheden en de keuzes
die u hier zelf in kunt maken.

2.1

Verantwoordelijkheid projectdossier

Voor het toetsen volgens de opnameprotocollen is bewijslast nodig. Maatregelen die niet meer bij
oplevering waargenomen kunnen worden, zijn te vinden in een projectdossier. Het projectdossier
bevat de EPC-berekening(en), leveranciersverklaringen, foto’s en andere schriftelijke bewijzen.
Logischerwijs zal dit dossier worden opgebouwd door de partij die verantwoordelijk is gesteld voor het
EPC-resultaat.
Verantwoordelijkheid voor opbouw projectdossier
Als voorbereiding op het samenstellen van het projectdossier is het belangrijk uit te zoeken welke
bewijzen er nodig zijn. Wanneer dit vooraf duidelijk is, wordt voorkomen dan achteraf stukken
ontbreken of dat er energie gestopt wordt in documenten die niet relevant zijn. Het aantal bewijzen is
afhankelijk van de maatregelen die zijn opgenomen in de EPC-berekening en of deze getoetst moeten
worden volgens de opnameprotocollen.
Bij het opbouwen van een projectdossier kunnen de volgende stappen worden gezet, met daarnaast
tips voor een effectieve opbouw van documentbewijslast. In paragraaf 2.2 wordt de opbouw van het
projectdossier verder uitgewerkt.
tabel 2.1

Stappen in opbouw van een projectdossier

Stappen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

1

Bepalen referenties

Met een tabel kan inzichtelijk worden gemaakt
wat het bouwnummer, de oriëntatie, opties,
bouwkundig- en installatietechnisch concept
is.

Bij één gebouw is dit niet van toepassing.

2

Uitsplitsen van de
maatregelen met
specificatie

Neem uit de EPC-berekening(en) de maatregelen over die volgens het protocol getoetst moeten
worden. Als hulpmiddel kan gebruikgemaakt worden van het opnameformulier uit het
opnameprotocol.

3

Geef per maatregel
de manier van
bewijslast aan

Als bewijslast geldt een waarneming van de EPN-opnemer, een document (verklaring,
berekening en/of leverbon of een foto. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk door de
EPN-opnemer tijdens opname te laten vaststellen. Dit kost het minste tijd. Alles wat niet tijdens
een opname vast te stellen is, kan zoveel mogelijk bewezen worden met documentbewijzen.
Wanneer dat ook niet mogelijk is, dan is het maken van fotobewijzen een laatste optie.

4

Maak afspraken met
de partijen die
bewijslast moeten
aanleveren

Leg zoveel mogelijk het aanleveren van
documenten vast met onderaannemers en
leveranciers.

12590JNEE622538

Wanneer een bouwkundig en
installatietechnisch adviseur deel uitmaakt van
het team, kan de verantwoordelijkheid voor
het aanleveren van documenten bij deze
partijen worden neergelegd. Zij moeten
vervolgens zorgen dat er goede afspraken
worden gemaakt met de leveranciers.
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5

Maak een voor alle
partijen
toegankelijke
mappenstructuur
aan waarin
documenten kunnen
worden opgeslagen

Maak gebruik van een documentopslagomgeving (bijvoorbeeld webbased), waar alle betrokken
partijen hun bewijslastdocumenten kunnen neerzetten. Door vooraf een duidelijke
mappenstructuur aan te bieden, kan iedereen overzichtelijk de stukken opslaan en later snel
weer terugvinden.

6

Zorg dat getoetst
wordt of voor iedere
maatregel bewijslast
wordt opgeslagen

7

Controleer of de
inhoud van
bewijsstukken
overeenkomt met de
specificatie van de
maatregel

Maak één verantwoordelijke persoon
verantwoordelijk om te toetsen of afspraken
worden nagekomen of verdeel de te
onderbouwen maatregelen over een
bouwkundige en een installatietechnische
deskundige.
Wanneer gekozen wordt voor één
verantwoordelijke persoon, de deskundigheid
af laten hangen van wat voor het gebouw het
meest complex is (bouwkundig of
installatietechnisch).

8

Projectdossier
overdragen aan
EPN-opnemer

2.2

Maak één persoon verantwoordelijk om te
toetsen of afspraken worden nagekomen. In
veel gevallen is een werkvoorbereider een
geschikte functie.

Zorg dat het dossier compleet is en dat duidelijk is welk bewijs bij welk te onderbouwen
uitgangspunt hoort. De EPN-opnemer is dan minder tijd kwijt voor het opnemen.

Verantwoordelijkheid uitvoering optionele toetsen

Zoals in paragraaf 1.1.2 is aangegeven, bevat het protocol ook een aantal optionele toetsen. De
verplichte onderdelen van het protocol zijn gericht op de specificaties van materialen en installaties.
De optionele toetsen zijn gericht op de prestaties van deze materialen en installaties. Aangezien deze
opties niet verplicht zijn vanuit het opnameprotocol, dient de opdrachtgever een keuze te maken hoe
zij hiermee om wil gaan.
Opdrachtgever Keuze: optionele toetsen aan bouwende partijen verplicht stellen?
· alleen verplichte toetsen;
· ook aannemelijk maken dat de energieprestatie in de praktijk haalbaar is met een vrijwillige
toets op:
- correctie isolatieaansluitingen;
- goed ingeregelde installaties;
- een ventilatietoets (luchtdebieten en installatiegeluid);
1
- kierdichtheid (qv10) .
1

bij een nieuwe versie van het protocol wordt deze toetst wellicht verplicht.

Aannemende partijen die verantwoordelijk gesteld zijn voor het garanderen van de EPC kunnen, los
van de keuze van de opdrachtgever, zelf besluiten om standaard de optionele toetsen uit de
opnameprotocollen uit te (laten) voeren. Hiervoor zijn een aantal goede redenen te noemen.
· Wanneer de toetsen standaard worden meegenomen, worden deze onderdeel van het
kwaliteitszorgsysteem. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Dit werkt preventief en maakt het
mogelijk het proces effectief in te richten. Routine opbouwen wordt hierdoor mogelijk. Dit kan een
kostenreducerend effect hebben.
· Het risico wordt verlaagd dat er bij oplevering fouten aan het licht komen.
· Het standaard uitvoeren van de optionele toetsen versterkt en/of verbetert het imago.
Dossierhouder Keuze: optionele toetsen preventief uitvoeren?
· structureel de optionele toetsen opnemen in de bedrijfsprocessen, door deze een plek te
geven in het kwaliteitszorgsysteem;
· alleen doen wat minimaal verplicht is volgens het opnameprotocol.
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Vroegtijdig duidelijkheid geven
Op het moment dat ook prestaties getoetst en/of gemeten worden, die invloed hebben op de
energieprestatie, is het verstandig contractueel vast te leggen wie voor welke prestaties
verantwoordelijk is. Ook zal er dan behoefte zijn om vroegtijdig aan te geven hoe prestaties worden
getoetst of gemeten, wanneer en door wie.
Het opstellen van een inregelrapport en het uitvoeren van een ventilatietoets kan pas worden
uitgevoerd wanneer de installaties gerealiseerd zijn. Het beste kan de installateur verantwoordelijk
gesteld worden voor het inregelrapport. De ventilatietoets kan beter door de EPN-opnemer worden
uitgevoerd. Deze moet toch langskomen voor een opname en het is niet logisch dat een installateur
zijn eigen werk goedkeurt.
Het toetsen op een correcte aansluiting van isolatiemateriaal kan met het maken van foto’s tijdens de
bouw of met infraroodfotografie (IR) vlak voor de oplevering. Een voordeel van IR-fografie is dat alle
relevante afwijkingen zichtbaar worden. Een nadeel is dat IR alleen in de koude maanden (maanden
met een R in de naam) kan worden uitgevoerd. De bouw moet dan precies ver genoeg zijn om
IR-opnamen te kunnen maken.

Dossierhouder Keuze: bewijzen met foto’s of met IR?
· het voordeel van foto’s is dat deze het hele jaar gemaakt kunnen worden, maar IR-opname zijn
overtuigender;
· wanneer gekozen is voor foto’s, is het belangrijk dat direct na het aanbrengen van isolatie of
isolerende delen georganiseerd wordt dat details goed worden vastgelegd met foto’s;
· wanneer gekozen wordt voor IR-opnamen kan een consequentie zijn dat de opname bij
oplevering tijdens warme maanden weken later plaatsvindt;
· combinatie van beide kan zinvol zijn: tijdens de bouw foto’s maken en wanneer de atmosferische
omstandigheden het toelaten steekproefsgewijs IR-opnames laten maken. Deze IR-opnames
laten dan zien of het maken van foto’s tijdens de bouw voldoende zekerheid biedt.

2.3

Verantwoordelijkheid EPC-resultaat

Opdrachtgevende partijen kunnen de verantwoordelijkheid over het eindresultaat (de resulterende
EPC-waarde) contractueel wegleggen bij opdrachtnemende partijen. Een aantal mogelijkheden over
hoe ze deze verantwoordelijkheid in de praktijk opnemen in een contract zijn hieronder uitgewerkt.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering door de opdrachtnemende partijen kunnen extra huurders- of
kopersopties worden doorgevoerd. Deze opties kunnen invloed hebben op de EPC. Het voldoen aan
de wensen van klanten is in de huidige nieuwbouwmarkt noodzakelijk. De opdrachtgever dient er
rekening mee te houden dat wensen van klanten invloed kunnen hebben op de EPC of prestaties die
opdrachtnemende partijen moeten leveren. De keuze bijvoorbeeld tussen een schuifpui of twee
openslaande deuren kan invloed hebben op de kierdichtheid (qv10) en de U-waarde van dit element.
Opdrachtgever Keuze: mate van flexibiliteit en prestaties borging in contracten
· met de EPC-oplevertoets garanderen dat opdrachtnemende partijen bouwen met een
specifieke EPC-waarde;
· de EPC-oplevertoets gebruiken om gedurende het ontwerp en de uitvoering de
energieprestatie te borgen.

Alleen EPC-garantie bij oplevering
Bij deze optie kan de opdrachtgever na ontwerp de beoogde EPC bepalen. Vervolgens kan in een
bestek of in een offerteaanvraag worden opgenomen dat de aannemende partij of het consortium de
financiële verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de vooraf afgesproken EPC. Als de
opdrachtgever vervolgens zelf wijzigingen doorvoert, die een negatieve invloed hebben op de EPC,
dan dient de opdrachtgever rekening te houden met meerkosten voor corrigerende maatregelen.

12590JNEE622538
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Prestatieborging gedurende het proces
Bij deze optie is in het bestek of de offerteaanvraag vastgelegd dat de aannemende partij of het
consortium de financiële verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Verder
wordt vastgelegd dat de opdrachtgever op meerdere momenten inzicht krijgt in de wijzigingen op de
EPC. Belangrijke momenten naast het oplevermoment zijn: afsluiting fase definitief ontwerp, inkoop
ruwbouw (vloer, dak- en gevelelementen en isolatie) en inkoop afbouw (ventilatiesysteem en
warmteopwekkingssysteem). Afhankelijk van de gerapporteerde wijzigingen kan de opdrachtgever
besluiten om wel of geen corrigerende maatregelen op te nemen.

12
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3

Opbouw projectdossier

In Nederland is er nog geen ervaring opgedaan met het opbouwen van een effectief projectdossier. In
dit hoofdstuk is op basis van het implementatietraject een aanzet gedaan voor de elementen die een
plek verdienen in het projectdossier.

3.1

Expertise voorbereiding projectdossier

Een goede voorbereiding van een dossier is belangrijk. Dit vraagt enerzijds organisatorische
kwaliteiten; anderzijds is inzicht in het opnameprotocol en de NEN 7120 ten behoeve van de
EPC-berekening nodig. Bij een aannemende partij is het verstandig dat iemand deze kwaliteiten heeft.

Dossierhouder Keuze: expertise in huis halen of eigen mensen opleiden?
De aannemende partij zal in veel gevallen de verantwoordelijkheid krijgen voor het opbouwen
van het projectdossier en het bewaken van de prestaties.
· Expertise in eigen huis opbouwen. Denk hierbij aan de overweging of er genoeg werk is om
ervaring op te doen en of binnen de organisatie een medewerk(st)er aanwezig is met
voldoende competenties.
· Externe expertise inkopen.
Eigen mensen expertise laten opbouwen
Het inzetten van een eigen medewerker kan goedkoper zijn dan het inhuren van een extern
deskundige. Belangrijk is dan wel dat deze persoon inzicht heeft in wat belangrijk is bij het
implementeren van gevolgen van het opnameprotocol. In het begin zal een aannemende partij
rekeningen moeten houden met een extra tijdinvestering en training. Verder zal, gezien de
hoeveelheid werk, binnen een organisatie veelal één deskundige voldoende zijn. De organisatie loopt
risico wanneer deze persoon ziek wordt of de organisatie verlaat.
Externe expertise inhuren
Bij het inzetten van een extern deskundige is het zinvol dat deze zijn of haar rol beperkt houdt tot het
op gang brengen van het implementatieproces, wat nodig is om tot een goed resultaat te komen bij
structurele toetsing bij oplevering. Deze persoon moet zichzelf, door kennisoverdracht tijdens het
proces richting de medewerkers van de aannemende partij en vaste samenwerkingspartners, misbaar
gaan maken.

3.2

Bepalen van referenties bij woningbouwprojecten

Voor bouwprojecten waar meerdere bijna gelijke woningen worden gerealiseerd, kan op basis van
representativiteit een referentielabel in plaats van een individueel label worden bepaald. Bij
utiliteitsprojecten zal dit niet vaak aan de orde zijn.
Referentiewoning
Eén woning kan worden aangemerkt als referentiewoning. De representatieve woningen zijn dan de
gelijkende woningen. De referentiewoning en representatieve woningen dienen dan met betrekking tot
oriëntatie en type gelijk te zijn en deel uit te maken van hetzelfde project. Ook mogen de EPC’s niet
3
meer dan 5% van elkaar afwijken . Alleen de referentiewoning wordt dan getoetst.

3

Opnameprotocol bladzijde 7.

12590JNEE622538

13

Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN
Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

Om inzicht te krijgen in hoeveel referentiewoningen er getoetst moeten worden, helpt het om op
projectniveau een overzicht op te stellen van overeenkomsten in bouwnummers. Een voorbeeld is
tabel 3.1. Iedere regel in de tabel is een groep gelijkende woningen, waarvan één referentiewoning
getoetst wordt.
tabel 3.1

Referentiewoningen bepalen

Bouwnummers

Woning
type

EPC

Oriëntatie

Bouwkundig
concept

Installatietechnisch
concept

Koperopties

1, 5,6,9

Hoek

0,59

Z-W

A

C

Erker en uitbouw
achter

…

…

…

…

…

…

…

Opdrachtgever Keuze: alleen per woningtype de meest ongunstige toetsen of alle
verschillende woningen toetsen?
Hoe meer verschillende woningen er getoetst moeten worden, hoe meer inspanning dit kost.
Zolang het energielabel niet verplicht is, kan de opdrachtgevende partij een bewuste keuze
maken voor de woningen die als referentiewoning dienen.
· Alleen de meest ongunstige woningtypen toetsen. Hierbij moet u accepteren dat de
woningen met een referentielabel een lagere vastgestelde EPC (en misschien ook wel een
lager energielabel) krijgen, dan wanneer deze afzonderlijk getoetst zouden zijn.
· De meest gunstige en ongunstige woningtypen toetsen.
· Alle woningtypen toetsen.
Alleen de meest ongunstige woningen toetsen
In de seriematige, grondgebonden bouw is het op dit moment gebruikelijk dat per woningtype (rijtje,
hoek, 2-onder-1-kap, vrijstaand) alleen de EPC wordt bepaald voor de meest ongunstige woning.
Meestal is dit de noord-georiënteerde woning met uitbouw en dakkapel. Wanneer de meest
ongunstige woningen getoetst zijn, wordt duidelijk of deze woningen voldoen aan het Bouwbesluit en
wat het energielabel is.
De meest gunstige en ongunstige woningen toetsen
Interessant kan zijn om naast de meest ongunstige woningen ook de meest gunstige woningen door
te rekenen. Hierdoor wordt inzicht gekregen of binnen één woningtype de meest gunstige woning een
beter energielabel krijgt dan de meest ongunstige woning.
Alle verschillende woningen toetsen
De woningmarkt is steeds meer vraaggestuurd. Binnen seriematige bouw kunnen daardoor per
woning verschillen ontstaan. Wanneer bij verhuur of verkoop, naast het energielabel, ook de
energieprestatie uitgedrukt in EPC belangrijk is, dan zit er niets anders op om alle verschillende
woningen te toetsen. Alleen identieke woningen worden dan gekoppeld aan een referentiewoning.
EPN-opnemer Tip: toets gelijke maatregelen bij verschillende referentiewoningen in één
keer.
Bij seriematige bouw is het niet zinvol om alle maatregelen, die bij andere referentiewoningen
ook voorkomen, allemaal afzonderlijk te toetsen. Een beperkte steekproef kan dan voldoende
zijn.
Bij de opname is het dan wel zinvol om erop toe te zien dat de maatregel bij alle betreffende
referentiewoningen hetzelfde is.

14
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3.3

Benodigde bewijslast in projectdossier

Veel uitgangspunten kunnen tijdens een opname door een EPN-opnemer worden vastgesteld.
Belangrijk is dan dat constateringen met foto’s worden vastgelegd en dat deze worden toegevoegd
aan het projectdossier. Dit is ook de meest snelle en goedkope manier van bewijsvoering.
Echter, niet alles kan worden vastgesteld tijdens een opname. Als voorbeeld: een Rc-waarde kan
tijdens een opname niet worden bepaald. Isolatiemateriaal is weggewerkt in de constructie. Deze
onderbouwing moet daarom onderdeel uitmaken van het projectdossier. In deze paragraaf worden de
onderdelen benoemd die minimaal deel uit moeten maken van het projectdossier, omdat dit tijdens
een opname niet of moeilijk vast te stellen is.
In onderstaande tabel is de EWN en EUN samengevoegd. Daar waar verschil is tussen beide
EWN
EUN
documenten is dit aangegeven met
en
. Verder is met cursieve tekst aangegeven welke
gegevens de EPN-opnemer toevoegt aan het projectdossier tijdens de EPN-opname.
Algemene gegevens
tabel 3.2

Algemene gegevens

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

Alternatief

1

Bouwjaar, typeEWN, afmetingen en
daktype

Bouwtekening

Niet relevant

Bouwjaar,
woningtype,
woningafmetingen en
daktype kunnen ook tijdens
de opname worden bepaald

2

Bouwtype, serre en/of balkon
afdichting, plafondtype EUN,
gebruiksoppervlakte (NEN 2580)

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Niet relevant

Projectdossier

Opname op de bouw

Alternatief

Gebouwindeling
tabel 3.3

Gebouwindeling

Onderdeel opnameprotocol
EUN

1

Gebruiksfunctie

Plattegrond(en)

2

Begrenzing energiegebouw

Foto’s van EPN-opnemer

3

Klimaat- en rekenzonesEUN

Plattegrond(en)

Visuele inspectie tijdens de
opname
Visuele inspectie
Visuele inspectie tijdens de
opname

Thermische schil - niet transparant (bouwkundig concept)
tabel 3.4

Thermische schil – niet transparant (bouwkundig concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Begrenzing transparante en
niet-transparante constructies

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

2

Perimeter vloer

Meetwaarde
EPN-opnemer

Inmeten

3

Rc-waarde niet transparante
constructies

Leveranciersgegevens

4

U-waarde transparante
constructies

Leveranciersgegevens

12590JNEE622538
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Foto’s van isolatiedikte
gevelmetselwerk
(Rc-waarde is niet af te
leiden van foto’s dak-,
HSB- en vloerelementen)
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5

Koudebruggen uitgebreide
methode: Psi-waarde (wordt in de
toekomst opgenomen in het
protocol)

Detailtekeningen,
SBR-details of eigen
berekeningen en foto’s
van details

6

Optioneel: aansluiting
isolatiemateriaal

Foto’s

IR-opnamen

Thermische schil - transparante delen (bouwkundig concept)
tabel 3.5

Thermische schil - transparante delen (bouwkundig concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

Alternatief

1

Oppervlakte daglichtopening

Meetgegevens
EPN-opnemer

Inmeten

Opnemen van
werktekening

2

Oppervlakte daglichtopening serre

Meetgegevens
EPN-opnemer

Inmeten

3

U-waarde transparante
constructies en U-waarde deur en
oriëntatie

Leveranciersgegevens

4

ZTA glas

Leveranciersgegevens

Visuele inspectie

5

Verstrooiende en nietverstrooiende beglazingEUN

Leveranciersgegevens

Visuele inspectie

6

Hellingshoek raam
Beschaduwingsfractie

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

7

Zonwering

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Opnemen van
werktekening

Verwarming (installatietechnisch concept)
Zorg dat bij opname het inregelrapport op de bouwplaats beschikbaar is.
tabel 3.6

4
5

Verwarming (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Type verwarming (collectief,
individueel, derden)

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Alternatief

2

Individueel: type
verwarmingsinstallatie, soort
opwekker, IWP4: bron en
brandstof, collector voor RV5,
warmwateraanvoertemperatuur/
ontwerpaanvoertemperatuur

Foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

3

Collectief: preferent/niet-preferent,
eerste en tweede opwekker,
vermogen eerste opwekker,
vermogen tweede opwekker,
vermogen (circulatie) pomp
(collectieve installaties),
toerengeregelde pomp, aantal
aansluitingen EWN, individuele
bemeteringEWN

Installatieschema, foto’s
van EPN-opnemer en bij
eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

4

Distributiesysteem:
geïsoleerde verdelers/
verzamelaars, geïsoleerde
leidingen in onverwarmde ruimten,
extra pomp vloer-/
wandverwarming,
extra pomp warmtepomp

Installatieschema, foto’s
voor het wegwerken van
installaties en foto’s van
EPN-opnemer

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

IWP = Individuele warmtepomp
RV = Ruimteverwarming
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5

Type afgiftesysteem

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

6

Optioneel: inregelen verwarming

Inregelrapport

Inregelrapport op de
bouwplaats

Bestektekst op locatie
toetsen

Koeling (installatietechnisch concept)
tabel 3.7

Koeling (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

Alternatief

1

Opwekking: koudeopwekkers,
preferent/niet-preferentEUN,
vermogen eerste opwekkerEUN,
vermogen tweede opwekkerEUN,
capaciteit bronEUN, vrije koeling

Installatieschema en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

2

Distributie: energiedrager en
afgiftesysteem koeling

Installatieschema en
foto’s voor het wegwerken
van installaties en foto’s
van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

3

Afgiftesysteem koeling

Foto’s van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

Warm tapwater (installatietechnisch concept)
tabel 3.8

Warm tapwater (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

Alternatief

1

Warmwateropwekinstallatie:
type systeem
(individueel/collectief/derden) en
soort opwekkingstoestel

Installatieschema en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

2

Zonneboilers/PVT: juiste stapeling
(invoering EPG),
collectoroppervlak, oriëntatie,
hellingshoek, beschaduwing,
zonneboiler met zonnekeur

Leveranciersgegevens en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

3

Collectoren tot 10 m2: Type
zonneboiler (tw/tw+CV)

Leveranciersgegevens en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

4

Collectoren vanaf 10 m2: volume
van het opslagvat (Vsto), totale
volume opslagvat voor
naverwarming , oppervlakte
opslagvat zonder isolatiemateriaal
en dikte isolatiemateriaal
opslagvat

Leveranciersgegevens en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

5

PVT: collectoroppervlak,
oriëntatie, hellingshoek en
beschaduwing

Leveranciersgegevens en
foto’s van EPN-opnemer
en bij eigenwaarde:
kwaliteitsverklaring

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

6

Douche-wtw:
rendement douche-wtw en wijze
van aansluiting douche-wtw

Leveranciersgegevens en
foto’s van merk en
aansluitingen

7

Distributie collectief systeem:
lengte circulatiesysteem,
circulatienet geïsoleerd en
aanwezigheid afleverset

Installatieschema, foto’s
van EPN-opnemer, foto’s
van geïsoleerd
circulatienetwerk

Visuele inspectie

Bestektekst op locatie
toetsen

8

Afgiftesysteem:
leidinglengte opwekker badruimte
en/of leidinglengte opwekker
keuken

Meetgegevens
EPN-opnemer

Visuele inspectie

12590JNEE622538
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Dossierhouder Tip: neem een foto van de zonnecollector op in het projectdossier wanneer
deze vanaf de grond niet zichtbaar is.
In sommige situaties zijn collectoren vanaf de grond niet zichtbaar. Neem in dit geval foto’s op in
het projectdossier, zodat de EPN-opnemer bewijs heeft dat de collectoren zijn aangebracht.
Controleer in deze situatie of er geïsoleerde leidingen door het dak naar buiten gaan.

Ventilatie (installatietechnisch concept)
tabel 3.9

Ventilatie (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Type ventilatiesysteem
Optie: aandeel lucht via de serre

Foto van EPN-opnemer

Visuele inspectie

2

Regeling ventilatiesysteem

Foto van EPN-opnemer

Visuele inspectie

3

Rendement warmteterugwinning

Kwaliteitsverklaring (bij
een eigen waarde)

4

Ventilatievoorziening in de gevelEUN

Foto van EPN-opnemer

5

Qv,10, alleen bij eigenwaarde
(vanaf nieuwe versie verplicht)

Meetrapport

6

Optioneel: ventilatietoetsEWN

Foto’s en meetrapport
EPN-opnemer

Alternatief

Visuele inspectie

Visuele inspectie,
luchtdebietmeting en
geluidsmeting

Productie van elektriciteit op het eigen perceel (installatietechnisch concept)
tabel 3.10

Productie van elektriciteit op het eigen perceel (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol
2

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Type PV (Wp/m )

Leveranciergegevens

Visuele inspectie

2

Oppervlakte PV

Leveranciergegevens en
foto van EPN-opnemer

Visuele inspectie

3

Hellingshoek, oriëntatie
en belemmering

Foto van EPN-opnemer

Visuele inspectie

Alternatief

Dossierhouder Tip: neem een foto van de PV-panelen op in het projectdossier wanneer
deze vanaf de weg niet zichtbaar is.
In sommige situaties zijn PV-panelen vanaf de grond niet zichtbaar. Neem in dit geval foto’s op in
het projectdossier, zodat de EPN-opnemer bewijs heeft dat de PV-panelen zijn aangebracht.
Toets in deze situatie of een omvormer aanwezig is en kabels door het dak naar buiten gaan.

Bevochtiging
tabel 3.11

OEU

(installatietechnisch concept)

Bevochtiging OEU (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Gebruiksoppervlakte
(bevochtiging)EUN

Meetwaarde
EPN-opnemer

Visuele inspectie

2

Type bevochtiging EUN

Leveranciergegevens en
foto van EPN-opnemer

Visuele inspectie

3

Vochtterugwinning (deze toets
vervalt bij de versie vanaf 2.9) EUN

VERVALT

VERVALT

18

Alternatief

12590JNEE622538

Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN
Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

Verlichting
tabel 3.12

OEU

(installatietechnisch concept)

Verlichting OEU (installatietechnisch concept)

Onderdeel opnameprotocol
EUN

Projectdossier

Opname op de bouw

1

Oppervlakte verlichtingszone

Verlichtingsplan

Visuele inspectie

2

Type lichtregeling EUN

Foto’s van de
EPN-opnemer

Visuele inspectie

3

Geïnstalleerd vermogen per m 2 EUN

Verlichtingsplan en foto’s
van de EPN-opnemer

VERVALT

3.4

Alternatief

Toetsen tijdens de opname

De toetsen van de opnameprotocollen zijn onderdeel van het projectdossier, als bewijslast voor een
bepaalde EPC-waarde. De toetsen worden tijdens de opname uitgevoerd. Hieronder worden zowel
verplichte als vrijwillige toetsen kort toegelicht.
Infiltratie-/luchtdichtheidsmeting (qv10-meting)
In de opnameprotocolversie vanaf 2.9 wordt bij woningen alleen bij grondgebonden woningen met een
eigen qv10-waarde een meting verplicht gesteld. In de toekomst is het mogelijk dat ook het meest
ongunstige appartement in een appartementencomplex gemeten moet worden. Dit is veelal een
hoekappartement op de bovenste verdieping.
Bij utiliteitsgebouwen kan in de nabije toekomst verplicht worden gesteld om de qv10 die gelijk of lager
3
2
3
is dan 0,2 dm /s*m na te meten bij gebouwen die niet groter zijn dan 40.000 m .
Luchtdichtheidsmeting / qv10-meting
De luchtdichtheid (kierdichtheid) van een gebouw wordt vastgesteld aan de hand van de luchtvolumestroom
(qv10) van een verwarmde zone. Een qv10 is de luchtvolumestroom of infiltratie (in dm³/s) van de desbetreffende
verwarmde zone van het binnen de EPC-begrenzing liggende gedeelte van de woonfunctie of het
woongebouw binnen de EPC-begrenzing per gebruiksoppervlak.
De qv10-meting wordt uitgevoerd conform de NEN 2686. Hierbij wordt zowel op onder als overdruk gemeten
en het gemiddelde bepaald. De EPN-opnemer meet de qv10-waarde met een blowerdoor Retrotec 3000SR of
gelijkwaardig, zie afbeelding.

Retrotec 3000SR blowerdoor
Condities
De metingen moeten worden uitgevoerd bij de volgende condities.
·
Bij de luchtdichtheidsmeting is het ventilatiesysteem uitgeschakeld.
·
Alle aanwezige rioolaansluitpunten waar de stankafsluiter nog niet gevuld was, zijn afgedicht.
·
Alle roosters van ramen en dakramen zijn dichtgezet.
·
Alle ventielen zijn afgeplakt.
·
Alle tussendeuren staan open.
·
De positie van de blowerdoor in de woning is vastgelegd op de foto in het meetrapport.
o
·
Bij een temperatuurverschil van minimaal 3 C (binnen-buiten) kunnen op verzoek met infraroodfotografie
de grootste lekken inzichtelijk worden gemaakt.
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Ventilatietoets
Een ventilatietoets (zie kader) kan worden uitgevoerd wanneer het ventilatiesysteem compleet is
gemonteerd, in bedrijf is gesteld en is ingeregeld. De uitvoeringsmethodiek voor het uitvoeren van de
debietmeting is gebaseerd op de NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’. De uitvoeringsmethodiek voor
het uitvoeren van deze debietmeting is gebaseerd op de NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen’.
Ventilatietoets
De EPN-opnemer meet de luchtdebieten van de aangebrachte ventielen en het installatiegeluid. Daarnaast
beoordeelt de EPN-opnemer visueel de staat van de relevante onderdelen van het ventilatiesysteem en of er
een gebruikershandleiding aanwezig is. Tijdens de toets let hij op de uitvoeringskwaliteit, reinheid van de
ventilatie, schakelaars, capaciteitsregeling, het luchtfilter en de condensatieafvoer van wtw-apparaten. Als de
minimale luchtdebieten worden gehaald, de installatiegeluidsnorm niet wordt overschreden en de wtwinstallaties in balans zijn, is de ventilatie goed ‘ingeregeld’.
De ventilatietoets bestaat uit de volgende onderdelen:
·
ventilatiecapaciteit;
·
installatiegeluid;
·
regeling systeem;
·
beoordeling uitvoeringskwaliteit.
De ventilatiedebietmeting kan worden uitgevoerd met een Acin Flowfinder of gelijkwaardig. Dit is een
ventilatiemeting waarbij er in het meetinstrument een zogenaamde nuldrukcompensatie plaatsvindt, zodat de
weerstand van het apparaat wordt opgeheven. In de woningen zijn de afvoerventielen in de keuken, badkamer
en toilet gemeten. Bij WTW_installaties worden ook alle toevoerventielen gemeten.

Acin Flowfinder
Condities
De metingen worden uitgevoerd bij de volgende condities.
·
Tijdens de ventilatiedebietmeting was de ventilatie-unit in bedrijf.
·
Tijdens de ventilatiedebietmeting was de installateur niet aanwezig.
·
De ventilatiesystemen zijn volgens de opdrachtgever ingeregeld door de installateur.
·
De metingen zijn verricht op de hoogste ventilatiestand of in de inregelmodus. Dit betekent kort gezegd
dat er maximaal wordt afgezogen in de toilet, douche en keuken.
·
De tussendeuren zijn gesloten en eventuele roosters staan open.
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Geluidsmeting installatiegeluid
Een geluidsmeting kan worden uitgevoerd met een Testo 815 geluidsmeter of gelijkwaardig. In de woningen
worden alle verblijfsruimtes gemeten. De geluidsmeting is een indicatieve meting.

Testo 815 geluidsmeter
Condities
De metingen zijn uitgevoerd bij de volgende condities.
·
Tijdens de ventilatiedebietmeting was de ventilatie-unit in bedrijf.
·
Het ventilatiesysteem staat in de stand waarbij de minimale luchtdebieten uit het Bouwbesluit gehaald
worden.
·
Tijdens de ventilatiedebietmeting was de installateur niet aanwezig.
·
Tijdens de meting zijn deuren en ramen van de ruimte gesloten.
·
Tijdens de meting zijn tussendeuren gesloten.
·
De meting wordt alleen uitgevoerd wanneer het achtergrondgeluid nihil is.

Optioneel: infraroodfotografie voor bewijs aansluitingen
Voor optionele (aanvullende) bewijslast voor goede aansluiting van isolatiemateriaal is er de
mogelijkheid om in plaats van of naast foto’s van de isolatie infraroodopnamen (IR) te maken (zie
kader hieronder). De atmosferische omstandigheden moeten goed zijn om IR-opnamen te kunnen
maken. Er moet voldoende temperatuurverschil zijn tussen de binnen- en buitentemperatuur en de
zon mag een aantal uren voor de opname niet op de woning hebben geschenen.
Infraroodopnamen
De infraroodinspectie wordt uitgevoerd met een Fluke Ti55 of gelijkwaardig instrument. Deze opnamen
worden genomen
van buitenaf en van binnenuit.
g

Fluke Infraroodcamera
Bij de fotografie let de EPN-opnemer op aansluitingen van isolatiemateriaal op kozijnen, vloer en dak. Ook
worden onregelmatigheden in geïsoleerde gevelvlakken vastgelegd. Door uitgebreid de schil te controleren,
zijn met de infraroodcamera de zogenaamde hotspots en coldspots op te zoeken, duidelijke
temperatuurverschillen. Door het temperatuurverschil van een opgewarmd gebouw en de winterkoude buiten
betekent het zien van een hotspot met IR-fotografie van buitenaf dat daar een warmtelek zit: een verzwakking
in de isolerende schil.
Criteria
·
De opname wordt vroeg in de ochtend uitgevoerd op een moment dat de zon niet op de woning heeft
geschenen.
·
De ramen en deuren waren de hele nacht gesloten en het ventilatiesysteem is uitgeschakeld.
o
·
De woning is vanaf acht uur voor de opname opgewarmd tot 20 C, met de tussendeuren open. De
o
o
delta T (binnen-buitentemperatuur) moet tijdens de opname minimaal 10 C en liefst 15 C zijn.
·
De windsnelheid mag niet hoger zijn dan 6 m/s.
·
Het gebouw is NIET op onderdruk of overdruk gezet.
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3.5

Voorwaarden voor documentbewijzen

Documentbewijzen zijn schriftelijke documenten, die door de leverancier van een maatregel zijn
verstrekt. Het bewijs moet aantonen dat een maatregel met een bepaalde kwaliteitsspecificatie
geleverd is aan de locatie van het project. Schriftelijke bewijzen worden aan het projectdossier
toegevoegd wanneer een maatregel tijdens de EPN-opname op de bouwlocatie niet te toetsen is.
Dossierhouder Tip: spreek voor de start van de bouw duidelijk af wie zorgdraagt voor welk
bewijs.
Informeer ook de EPN-opnemer welke bewijsstukken verwacht kunnen worden en welke
onderdelen de EPN-opnemer tijdens de opname moet gaan vastleggen.

Kwaliteitsspecificatie
Specificaties kunnen kwaliteitsverklaringen of onderbouwende berekeningen zijn, in combinatie met
een leverbon. Op het moment dat de kwaliteit wordt genoemd in een certificaat, hoeft alleen de
kwaliteitsspecificatie op de leverbon te staan, met een verwijzing naar het certificaat. Een voorbeeld is
een leverbon met een verwijzing naar een KOMO-certificaat.
Vallen de kwaliteitsspecificaties niet onder een certificaat, dan dient de leverbon te verwijzen naar een
onderbouwing van de kwaliteitsspecificatie. Deze onderbouwing dient inzicht te geven in de gebruikte
uitgangspunten en een onderbouwing hiervan. Een voorbeeld is een berekening van de gemiddelde
Rc-waarde van dakelementen door een fabrikant.
Maatregelen die in veel gevallen met documenten bewezen moeten worden staan genoemd in
tabel 3.13.
tabel 3.13

Benodigd documentbewijs

Documentbewijs voor

Beschreven onderdelen

1

Rc-waarde dak plat

Lambda-waarde isolatiemateriaal, afschot isolatiemateriaal en/of
Rc-berekening en datum en locatie van levering.

2

Rc-waarde dak hellend

Opbouw van het pakket, Lambda-waarde isolatiemateriaal, dikte
isolatiemateriaal, percentage hout en/of Rc-berekening en datum en locatie
van levering.

3

Rc-waarde vloer

Lambda-waarde isolatiemateriaal, onderbouwing dikte isolatiemateriaal en/of
Rc-berekening of productcertificaat en datum en locatie van levering.

4

Rc-waarde houtskeletbouw (HSB)

Opbouw van het pakket, Lambda-waarde isolatiemateriaal, dikte
isolatiemateriaal, percentage hout en/of Rc-berekening en datum en locatie
van levering.

5

Rc-waarde metselwerk

Opbouw van het pakket, Lambda-waarde isolatiemateriaal, aantal
spouwankers per m2 , mate van spouwventilatie, dikte isolatiemateriaal en
datum en locatie van levering.

6

U-waarde raam

U-waarde glas, Psi-glas, Lambda-waarde kozijn, dikte kozijn, verhouding glas
en kozijn, lengte glasrand en/of Uwindows-berekening of -certificaat en datum
en locatie van levering.

7

U-waarde deur

U-waarde deur en/of certificaat, Lambda-waarde kozijn, dikte kozijn,
verhouding deur, kozijn en datum en locatie van levering.

8

Psi-waarden (toekomst, alleen bij de
uitgebreide methode voor
koudebruggen)

Detailtekening en berekening Psi-waarde wanneer afgeweken is van
forfaitaire waarde, leverancierscertificaat of het SBR-detail.

9

Eigen waarde opwekkingsrendement
en/of vermogen (warmte of koude)

Verklaring van de leverancier uit de ISSO-database.

10

Eigen waarde rendement en/of
vermogen PV, zonnecollector of PVT

Verklaring van de leverancier uit de ISSO-database.

11

Eigen waarde rendement wtw (douche
en/of ventilatie)

Verklaring van de leverancier uit de ISSO-database.
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12

Configuratie en vermogen warmteen/of koudeopwekking

Installatieschema’s (alleen nodig bij collectieve voorzieningen en
utiliteitsgebouwen).

13

Vermogen verlichting

Verlichtingsplannen (alleen nodig bij utiliteitsgebouwen).

14

Eigenwaarde Qv10-meting

Rapportage van het bedrijf dat de meting heeft uitgevoerd.

15

Optioneel: ventilatietoets

Rapportage van het bedrijf dat de metingen en toets heeft uitgevoerd.

16

Optioneel: inregelstaten

Rapport van het bedrijf dat de installatie heeft ingeregeld.

Dossierhouder Tip: leg in de inkoopovereenkomst vast welk bewijs een leverancier aan
moet leveren.
Spreek met de leverancier af voor welke maatregelen specificaties schriftelijk bewezen moeten
worden en welke onderdelen het bewijs bevat.
Werk zoveel mogelijk met kwaliteitsverklaringen uit de database van ISSO
(http://www.isso.nl/nieuws/nieuwsitem/news/detail/News/databank-gecontroleerdekwaliteitsverklaring/).

Voorbeelden van documentbewijzen
tabel 3.14

Voorbeelden van documentbewijzen

Goed

Onvoldoende

Bron: leverancier. Uit het bovenstaande is duidelijk wat de
Uglas- en Psi-waarde is. Ook is de verhouding tussen
glas- en kozijnoppervlak inzichtelijk. Tot slot is de lengte van
de glasrand gegeven.
Voor de volledigheid zou de Lambda-waarde van aluminium
nog gegeven kunnen worden.

Bron: adviseur. Lambda-waarde voor het hout en lengte van
de glasrand is niet opgegeven. Ook is de verhouding tussen
glas- en kozijnoppervlak niet gegeven.
Wanneer de onderbouwing door een adviseur opgesteld is,
moet ook inzicht gegeven worden in wat de bron is geweest
voor de Psi- en Uglas-waarde.

12590JNEE622538
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3.6

Voorwaarden voor fotobewijzen

Fotobewijzen zijn nuttig wanneer noch een opname van de EPN-opnemer, noch een documentbewijs
van een leverancier uitsluitsel kan geven over de kwaliteit van het onderdeel. Dit betekent dat de foto
op een bepaald moment tijdens de bouw gemaakt moet worden. Het moment is vaak kritisch, omdat
de maatregel op een gegeven moment voor het oog is weggewerkt. Onderdelen die met foto’s
vastgelegd moeten worden, staan in tabel 3.15.
tabel 3.15

Benodigde fotobewijzen

Fotobewijs voor

Te fotograferen onderdelen

1

Optioneel: aansluitingen isolatiemateriaal: IR-fotografie is
een alternatief

Aansluitingen tussen isolatieplaten en aansluiting isolatie
met kozijnen, in hoeken, met de vloer en dak en op het
binnenblad (valse spouw).

2

Koudebruggen (toekomst, alleen bij de uitgebreide
methode voor koudebruggen)

Bouwdetails waar documentbewijzen beschikbaar zijn als
onderbouwing voor Psi-waarden.

3

Douche-wtw

Merk, locatie en aansluitingen (naar ketel en koude zijde
kraan).

4

Ingestorte geïsoleerde distributieleidingen

Leidingloop voor het storten van beton of het sluiten van
schachten.

Voorwaarden fotobewijs
Foto’s zijn geschikt als bewijsmateriaal wanneer deze aan een aantal voorwaarden voldoen.
· Een detailfoto is duidelijk te lokaliseren binnen het bouwproject met de overzichtsfoto’s.
· Het relevante detail is bouwkundig klaar.
· Het onderwerp van de foto dat bewezen moet worden, is scherp en goed zichtbaar.
· Alle relevante details zijn gefotografeerd.
Dossierhouder Tip: leg de verantwoordelijkheid voor het nemen van foto’s neer bij een
opzichter of een kwaliteitscontroleur.
Het maken van foto’s voegt alleen waarde toe wanneer eventuele gebreken worden
gesignaleerd. Voor het projectdossier is het afdoende dat alleen foto’s worden opgenomen van
de eindsituatie. Dus foto’s van goede (eventueel gecorrigeerde) details.

Voorbeelden van fotobewijzen
tabel 3.16

Voorbeelden fotobewijzen

Goed

Onvoldoende

Foto is bijna loodrecht op de aansluiting isolatie-kozijn
genomen. Ook de slap zit niet in het zicht.

De slap zit in het zicht.
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De foto is niet loodrecht op de aansluiting genomen, zodat
niet zichtbaar is of het isolatiemateriaal goed aansluit op het
kozijn. Ook is de belichting ongunstig.

Dossierhouder Tip: bouw het fotodossier zo op dat foto’s goed terug te vinden en te
lokaliseren zijn.
Foto’s hebben alleen waarde wanneer details goed zijn vastgelegd. Door de gedetailleerdheid van
de foto is vaak niet meer af te lezen waar deze in het project is gemaakt. Een overzichtsfoto kan dit
inzicht wel geven. Ook zijn er applicaties voor Ipads beschikbaar, waarbij het mogelijk is foto’s die
met de Ipad gemaakt zijn, te koppelen aan posities op pdf-plattegronden.
tabel 3.17

Voorbeelden fotobewijzen

Overzichtsfoto

Detailfoto

Met een cirkel linksboven de 5 is aangegeven wat met de
detailfoto gefotografeerd is.

Een detailfoto waarop zichtbaar is hoe het kozijn luchtdicht
op het binnenblad is aangebracht.

3.7

Extra eisen projectdossier voor de EPN-opnemer

De BRL 9500(05) stelt voor de EPN-opnemer eisen aan het projectdossier. De in deze handleiding
beschreven bewijzen maken onderdeel uit van dit dossier. In de BRL wordt dit genoemd: ‘het bewijs
op grond waarvan gebruik mag worden gemaakt van gegevens die niet kunnen worden gecontroleerd
door waarneming ter plaatse’.
Volgens de BRL moet het projectdossier van de EPN-opnemer, wanneer van toepassing, ook de
volgende documenten bevatten:
· de schriftelijke opdracht(bevestiging), indien van toepassing;
· een kopie van het afgemelde en aan de opdrachtgever geleverde energielabel (dit mag een
digitaal document zijn, bijvoorbeeld een pdf-file);
· de invoer-file waarmee het energielabel is opgesteld;
· de herleidbaar vastgelegde opnamegegevens;
· beschrijving van de wijze waarop isolatiemateriaal en isolatiedikte zijn bepaald;
· overige vastgelegde informatie die is gebruikt voor het opstellen van het energielabel, zoals foto’s
en dergelijke;
· als er klachten zijn, alle correspondentie in verband met die klachten.
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Dit projectdossier en de gebruikte software moet volgens de BRL tien jaar worden bewaard.
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4

Opname in de praktijk

4.1

EPN-opnemer

Gecertificeerde bedrijven met EPN-opnemers, die de EPC toetsen voor een energielabel, moeten
voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn BRL 9500. De
BRL bestaat uit een algemeen deel en een aantal specifieke delen voor bestaande bouw. Binnenkort
wordt de BRL uitgebreid, zodat deze ook voor nieuwbouw geldt (woningen en utiliteit).
Bedrijven kunnen zich voor één of meerdere specifieke delen certificeren. In alle gevallen moet
voldaan worden aan de eisen die in het algemene deel (9500-00) zijn gesteld. Voor het berekenen
van de energieprestatie moet gebruikgemaakt worden van software met een attest, afgegeven
volgens de BRL 9501. De organisatie waartoe de EPN-opnemer behoort, moet een certificaat hebben.
Opdrachtgever Keuze: wel of niet laten certificeren?
·

·
·

Wanneer regelmatig projecten getoetst moeten worden, kan het praktisch en financieel
aantrekkelijk zijn om zelf een EPN-opnemer op te leiden of in huis te halen en tot certificering
over te gaan.
Bij een laag aantal te toetsen woningen kan een samenwerking worden aangegaan met een
organisatie die wel gecertificeerd is.
Ook het inhuren van opnemers vanuit een gecertificeerde organisatie is een mogelijkheid.

Zelf certificeren
Iedere organisatie is vrij om zich te laten certificeren. Dus ook een woningcorporatie,
projectontwikkelaar of bouwonderneming kan zich laten certificeren. Een aandachtspunt is wel dat het
jaarlijks auditen door een certificerende instelling een verplichting is en dat er jaarlijks
certificeringskosten betaald moeten worden. Deze kosten kunnen oplopen tot € 4.000,- per jaar.
Gezien deze kosten moeten bedrijven zich afvragen of er jaarlijks voldoende gebouwen worden
getoetst om de kosten over deze projecten te kunnen uitsmeren. Een schatting voor het toetsen van
een project van dertig woningen met drie referentiewoningen is 32 uur werk. Bij een goed
georganiseerd proces kan dit dalen tot zestien uur. Bij utiliteitsgebouwen is dit respectievelijk 42 - 45
uur en 18 - 21 uur.

4.2

Opnamemoment

Een EPN-opnemer kan op één of meerdere momenten van de bouw een opname uitvoeren. Door te
kiezen voor meerdere momenten hoeven bouwende partijen zelf minder document- en fotobewijzen te
verzamelen. Deze aanpak is echter tijdrovend. Ten minste één van de moment(en) is wanneer de
woning oplevergereed is. Alle maatregelen zijn dan functionerend uitgevoerd.
In de woningbouw luistert het plannen van de opname nauw, omdat in veel gevallen de ketel,
warmtepomp of ventilatie-unit zo laat mogelijk in het bouwproces wordt gemonteerd. Bij de utiliteit is er
een grotere bandbreedte voor de opnamedatum. De periode van oplevering duurt vaak langer dan bij
woningen. Ook is het vaak geen probleem om de opname na de officiële oplevering uit te voeren.
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Dossierhouder Keuze: wel of niet metingen combineren met de opname?
·

·

Een opname combineren met het uitvoeren van metingen leidt tot besparingen op coördinatieen reiskosten. Zowel de opname als metingen vinden ongeveer op hetzelfde moment plaats,
namelijk op het moment dat alle maatregelen functionerend zijn aangebracht. Wel is het
belangrijk dat het gebouw in de conditie wordt gebracht waarbij metingen mogelijk zijn. Zie de
kaders in paragraaf 3.4.
Als metingen niet worden gecombineerd met de opname moet de EPN-opnemer op een ander
moment of van een andere partij opdracht krijgen om ten minste de verplichte metingen uit te
voeren.

4.3

Opnamestappen

De opname van de EPC bij oplevering wordt, zoals hierboven is beschreven, uitgevoerd door een
persoon die bevoegd is om deze opnames volgens de BRL 9500 uit te voeren. Afhankelijk van de
keuzes die gemaakt zijn in het vorige hoofdstuk en de uitwerking daarvan heeft de EPN-opnemer te
maken met een kort of lang traject.
Op het moment dat het dossier compleet is en alle document- en fotobewijzen in dit dossier overeenkomen met de waarden
in de EPC-berekening, kan het traject voor de EPN-opnemer kort zijn. Het traject wordt snel langer wanneer
bewijsstukken ontbreken en moeten worden opgevraagd. In

tabel 4.1 is de invloed van welke gegevens beschikbaar zijn op de lengte van het opnametraject per
stap in het traject beschreven.

Dossierhouder Tip: schaf EPC-software aan om effecten van wijzigingen tijdens de bouw
door te rekenen.
Veel organisaties laten EPC-berekeningen opstellen door externe partijen, omdat er
onvoldoende kennis in huis is. Op het moment dat na het opstellen van de berekeningen
wijzigingen worden doorgevoerd, is de drempel te hoog om consequenties in de EPC te laten
doorrekenen. Een alternatief is om de EPC-bestanden op te vragen en zelf kleine wijzigingen
door te voeren. Bij oplevering wordt deze EPC-berekening altijd getoetst door een deskundige
EPN-opnemer. Wanneer de organisatie zelf EPC-software heeft en wijzigingen kan doorvoeren,
is direct het effect op de EPC bekend bij het nemen van een besluit over een wijziging.

tabel 4.1

Inschatting van de lengte van opnamestappen op basis van beschikbare gegevens

Stappen

Kort traject

Lang traject

1

Beoordelen compleetheid van het
projectdossier

Controleren of alle voor het
opnameprotocol belangrijke
maatregelen, die tijdens de opname
niet te toetsen zijn, voorzien zijn van
voldoende bewijsmateriaal. Indien dit
geen vragen oplevert, dan is het traject
korter.

Controleren welke voor het
opnameprotocol belangrijke
maatregelen, die tijdens de opname
niet te toetsen zijn, nog niet zijn
voorzien van voldoende
bewijsmateriaal.

2

Opvragen ontbrekende bewijzen
(buiten opname om)

Niet van toepassing, dossier is
compleet.

Ontbrekend bewijsmateriaal opvragen
bij bouwende partijen. Denk hierbij aan
leverbonnen, kwaliteitsverklaringen en
onderbouwingen.

3

Opname en metingen

Tijdens de opname worden de dan goed te toetsen maatregelen beoordeeld.
Wanneer de qv10-meting nodig is en deze maakt nog geen onderdeel uit van het
dossier, kan afgesproken worden dat deze meting tijdens opname wordt
uitgevoerd. Dit geldt ook voor de optionele metingen.
De opname kan alleen plaatsvinden wanneer alle maatregelen functionerend zijn
aangebracht.

28

12590JNEE622538

Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN
Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

4

Terugkoppeling van
geconstateerde afwijkingen

Een aanvullende onderbouwing wordt
opgevraagd op het moment dat het
bewijs niet sluitend is. De aanvullende
informatie leidt niet tot constatering van
een afwijking.

Na de toetsing van de schriftelijke
documenten en een opname worden
geconstateerde afwijkingen
teruggekoppeld aan de aannemende
partij. Positief uitwerkende afwijkingen
kunnen dan bevestigd worden en
negatief uitwerkende afwijkingen
kunnen worden toegelicht of
gecorrigeerd.

5

Uitvoeren herberekening met de
NEN 7120

Niet van toepassing, kwaliteitsborging
functioneert goed.

Wanneer afwijkingen zijn bevestigd,
moet er een herberekening worden
uitgevoerd. Mocht de EPC-berekening
conform de NEN 5128 (woningbouw) of
NEN 2916 (utiliteit) zijn uitgevoerd, dan
moet deze berekening eerst omgezet
worden naar de NEN 7120.

6

Vaststellen EPC (en energielabel)
en opleveren conceptrapportage

De uitkomsten van de opname kunnen worden gerapporteerd. Belangrijk is dat de
EPN-verantwoordelijke partij akkoord is met de uitkomsten. Het is mogelijk dat
afwijkingen met extra toelichting van betrokken bouwende partijen of extra
bewijsmateriaal uiteindelijk toch geen afwijking zijn. Daarom moet met deze
goedkeuring voorkomen worden dat een gebouw te vroeg wordt afgemeld.

7

Definitief maken van rapportage
en woningen afmelden

Wanneer de voor de EPC-verantwoordelijke partij akkoord is met de uitkomsten,
kunnen de woningen of het gebouw afgemeld worden in de landelijke database.
Het energielabelcertificaat wordt afgegeven wanneer de database en wetgeving
hiervan operationeel zijn. Hierna kan het dossier gesloten worden en
gearchiveerd.

EPN-opnemer Keuze: bij geen bewijs: default-waarde of wachten op bewijs?
Op het moment dat er geen bewijs geleverd kan worden, mag teruggevallen worden op
voorzichtige default-waarden, waarbij de EPC-waarde vaak hoger (slechter) uitkomt. Bij
nieuwbouw is het bewijs altijd te achterhalen. De vraag is alleen hoeveel moeite de bouwende
partijen hiervoor moeten doen.
Op het moment dat bij gebrek aan bewijs de EPC verslechtert, hebben bouwende partijen een
reden om wel het bewijs boven tabel te krijgen. Deze extra correctieronde en een extra
herberekening kost een EPN-opnemer extra tijd. Het advies is om vooraf afspraken te maken
met de opdrachtgever over wanneer aanvullend bewijs gezocht moet worden.

4.4

Rapportage

De EPN-opnemer geeft een EPC-waarde op basis van de beschikbare bewijslast en vermeldt dit in
een rapportage. Het kan voorkomen dat de EPC na opname niet gelijk is aan de EPC zoals ingediend
bij de omgevingsvergunning. Op dat moment willen alle betrokken partijen weten waardoor de
afwijking wordt veroorzaakt. De EPN-opnemer doet er verstandig aan om aan te geven welke
afwijkingen geconstateerd zijn, wat het effect is van deze afwijking en wat de onderbouwing van de
constatering is. Afhankelijk van de afspraken tussen EPN-opnemer en opdrachtgever hebben partijen
de mogelijkheid om:
· te reageren of de geconstateerde afwijking terecht is en zo niet om met aanvullend bewijs te
komen;
· bij een terechte afwijking te beoordelen of correcties mogelijk zijn;
· bij een terechte afwijking aanvullende maatregelen te nemen.
De EPN-opnemer wordt geadviseerd als goede terugkoppeling van de opnameresultaten minimaal de
gegevens te verstrekken, zoals genoemd in
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tabel 4.2.
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tabel 4.2

Terugkoppeling van gegevens door de EPN-opnemer

Project ….

Situatie

EPC

Norm

Energielabel

Opnamedatum

1 juli 2013

Waarde bij
omgevingsvergunning

0,79

NEN 5128

++

Referentie

Bouwnummer
11, type A1

Waarde na omzetten
naar NEN7120

0,76

NEN 7120

++

Gelijkende woningen

Bouwnummer
2,3,4,5,12,13,14

Waarde na opname

0,81

NEN 7120

+

Maatregel

Prestatie in
EPC

Prestatie bij opname

Herberekening
nodig

Bron
bewijsmateriaal

Effect op de
EPC

Perimeter vloer

11,4 m

21,5 m

Ja

Opnameformulier
EPN-opnemer

0,032

…

…

…

…

…

…

EPN-opnemer Tip: meld een energielabel pas af nadat geconstateerde afwijkingen zijn
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor het realiseren van het energielabel.
Verantwoordelijke partijen voor de EPC zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat de EPC
onbedoeld na de opname slechter wordt. Op het moment dat afwijkingen met een negatief effect op
de EPC zijn vastgesteld, is het raadzaam om de verantwoordelijke partijen eerst de gelegenheid te
geven hierop te reageren. Meld een energielabel pas af wanneer er consensus is over de
geconstateerde afwijkingen. Hiermee wordt voorkomen dat een reeds afgemelde woning later in
gewijzigde vorm nog een keer moet worden afgemeld.

4.5

Tot slot

Met een goede voorbereiding en tijdige opbouw van een compleet projectdossier zal het
opnametraject soepel en kostenefficiënt verlopen. U heeft dan direct zicht op de bouwkwaliteit en hoe
het gebouw voldoet aan de beoogde energieprestatie. Uiteraard voldoet het dan aan de wetgeving,
zoals het Bouwbesluit.
Als alles volgens verwachting verloopt, heeft u de prestaties van de gebouwen onder controle! U
realiseert daadwerkelijk de energieprestatie die u belooft.
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