
BENG

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN

BEN JIJ ER KLAAR VOOR?
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Poll: Ben je al bekend met de wettelijke 
BENG-eisen?

a) Ik weet er nog weinig van.

b) Ik weet er al iets van.

c) Ik heb me er al flink in verdiept.



Programma

1. Hoofdlijnen BENG-eisen

2. Wat betekent dit voor de praktijk?

3. Ondersteuning en verdere informatie
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Uitslag poll
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Poll: Tot welke categorie behoort jouw bedrijf?

a) Bouwbedrijf

b) Ontwikkelaar

c) Corporatie

d) Adviseur

e) Architect

f) anders
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Waarom dit webinar?

• De EPC-eisen in het Bouwbesluit worden per 1 juli 2020 vervangen 

door BENG-eisen

• Dit zijn dus wettelijke eisen waaraan bouwprojecten moeten 

voldoen

• Dit heeft gevolgen voor jouw projecten

• Tijdige voorbereiding is nodig
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Uitslag poll
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Hoofdlijnen BENG-eisen

1. BENG 1, 2, 3

2. Samenhang

3. Grenswaarde TOjuli nu ook bekend

4. NTA8800
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Energieneutraliteit in bouwregels en EPBD

Jaarbalans: Opwek in/aan/op gebouw  - gebouwgebonden gebruik

Let op:
zonder 

‘huishoudelijk’ 
gebruik



BENG indicatoren

1. Energiebehoefte in kWh/m2

2. Primair fossiel energiegebruik in kWh/m2

3. Hernieuwbare energie in %

Lijkt op de EPC, dus 
‘alles op één hoop’

Wordt dus 
verplicht

‘in de centrale’ 
niet vergelijkbaar 

met kWh
op de meter

Aparte eis 
energievraag gebouw: 

‘gebouwschil +’



BENG in beeld

Beeld: brochure BENG Do’s en Don’ts / Henk Bouwmeester



BENG-eisen

Energiebehoefte
kWh/m2/y

Primair energiegebruik
kWh/m2/y

Hernieuwbare energie
%

Woning 55 + …. *) 30 50

Woongebouw 65 + … *) 50 40

Kantoren 90 + …*) 40 30

Scholen 190 + … *) 70 40

Zorg zonder bed 90 + …*) 50 40

Zorg met bed 350 130 30

Winkel 70 + …*) 60 30

*) Toeslag Als/Ag: zie vervolg

Skeletbouw: 5 kWh/m2.jr

NB overzicht gebruiksfuncties 

niet compleet



BENG-1 eis grondgebonden woningen in beeld 

tussen

hoek-/ 2-1



BENG-1 eis woongebouwen in beeld 



Oververhitting: grenswaarde TOjuli

• Indicatiegetal

– vangneteis in BB: TO-juli ≤ 1,0

– alleen indien geen koeling 

• Oplossingen

– project aanpassen (grootte ramen, overstek)

– maatregelen: zonwering of zomernachtventilatie

– Grensgeval? Nauwkeurig rekenen!



Wat is NTA 8800?

• Bepalingsmethode energieprestatie

- rekenregels;

- gebaseerd op fysica en CEN-normen;

- binnen beleidskaders
vastgelegd in uitgangspuntendocument

• Gericht op berekenen parameters bouwregelgeving

- eenduidig, transparant, toetsbaar en handhaafbaar;

- gebaseerd op representatieve waarden, gemiddeld gebruik en referentie-
klimaatjaar. 



Wat is NTA 8800 niet?

• Geen ontwerptool

want:

• eenduidige uitgangspunten heel Nederland;

• maandgemiddelde waarden (dynamische gedrag afgeleid). 

• Geen voorspeller energiegebruik

want:

• uitsluitend gebouwgebonden energiegebruik;

• gemiddeld gebruik;

• referentiejaar;

• eenduidige uitgangspunten. 



BENG misverstand

• Niet voor koplopers ….

… maar bezemwagen!



Poll: Ik bouw nu al beter dan de wettelijke 
energie-eis

a) Ja, meerdere projecten

b) Ja, een enkel project

c) Nee, dat is te duur

d) Nee, daar is geen vraag naar

1
9



Vragen?
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Uitslag poll
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Wat betekent dit voor de praktijk?

2
2









BENG 2019 | Vertaling naar de Praktijk

1. Bewoner – Informeren en na oplevering

2. Gevel Rc 4,5 / dak 6,0 / vloer 3,5 (goede oriëntatie)

3. Aardgasloze warmteopwekking (bv. warmtepomp)

4. Goede luchtdichtheid

5. Kozijnen & beglazing 

6. Ventilatie systeem 

7. Zonne-Energie



Bewoner | Informeren en Aftersales



BENG | Goed bouwen nog belangrijker !!



Aardgasloze Opwekking | Warmtepompen



Comfort | (Vloer)Verwarming en Ventilatie



Qv10 Waarde| Luchtdichtheid



Beglazing | Raamopeningen 



Zonne-energie | Energieopwekking 





Vragen?
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Wat betekent dit voor de praktijk?
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Het betekent: werk aan de winkel!

• Kwaliteit van schil cruciaal met warmtepomp

• Bewoners goed informeren over installaties  

en onderhoud

• Leer van je projecten

• Lage energierekening is pluspunt



Poll: Wil je meer weten over BENG?
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a) Ja, via digitale publicaties/internet

b) Ja, via een bijeenkomst

c) Ja, via een helpdesk: per e-mail of per telefoon

d) Nee, ik weet voldoende



Publicatie 
FAQ BENG Webinar

kijk op website ZEN platform

www.lente-akkoord.nl/faq-beng-webinar/ 
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http://www.lente-akkoord.nl/


Uitslag poll
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Overheid en RVO Nederland
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Informatie over BENG en Bouwbesluit

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-

gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng


ZEN Platform
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Nu : uitgebreid BENG dossier op 

www.lente-akkoord.nl/category/themas/beng/

19 november : ZEN-Platformbijeenkomst  BENG en ‘Oververhitting’

30 januari :   BENG congres

http://www.lente-akkoord.nl/category/themas/beng/
https://www.lente-akkoord.nl/?p=31986
https://www.lente-akkoord.nl/?p=34901


Voor leden Bouwend Nederland
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Nu : uitgebreid dossier op www.bouwendnederland.nl/beng

Helpdesk : voor leden met vragen Bouwend Nederland Advies:

079 3252 250 of advies@bouwendnederland.nl

Regio : BENG Roadshow presentaties op aanvraag 

(alleen voor Bouwend Nederland Regio’s en Afdelingen)

e.vanniekerk@bouwendnederland.nl

http://www.bouwendnederland.nl/beng
mailto:advies@bouwendnederland.nl
mailto:e.vanniekerk@bouwendnederland.nl


Bouwend Nederland Academy
Training Bouwen met BENG en MPG
(ook voor niet leden)
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15 oktober 2019 HENGELO OV
24 oktober 2019 EINDHOVEN
07 november 2019 EELDERWOLDE
26 november 2019 ZOETERMEER
Binnenkort ook  programma 2020

kijk op: https://www.bouwendnederland.nl/academy

Training volgen: bel 079-3252166 of e-mail academy@bouwendnederland.nl

Leden van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief

https://www.bouwendnederland.nl/academy/trainingsaanbod/duurzaamheid/blijven-bouwen-met-beng-en-mpg
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• Webinar : blijft online beschikbaar via website BNL

• Meer weten : www.lente-akkoord.nl

• Vragen : info@lente-akkoord.nl

EINDE WEBINAR

http://www.lente-akkoord.nl/
mailto:info@lente-akkoord.nl

