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Programma

Wie doet wat bij EnergiePrestatie en labeling
Energielabel in de overgangssituatie
Energielabel in de nieuwe situatie
Energieprestatie-berekeningen bij aanvraag omgevingsvergunning
Aandachtspunten projectdossier
Werkinstructie checklist bewijslast
Energieprestatie-berekeningen bij oplevering
Schematische weergave Energeprestatie vanaf 1-1-2021
Beschikbaar gestelde documenten opdrachtgever
Vooruitblikken naar Wet kwaliteitsborging (WKB) per 1-1-2022
Presentatie wordt na afloop in pdf. verstrekt inclusief de werkinstructie checklist bouw en 
renovatieproces – EnergiePrestatie gebouwen
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Wie doet wat – EnergiePrestatie-berekeningen en labeling

Aanvrager energielabel
Opdrachtgever bijvoorbeeld woningcorporatie, projectontwikkelaar of aannemer

EnergiePrestatie-adviseur
Stelt de EnergiePrestatie-berekeningen op 
Gebeurd door gediplomeerde energieadviseur EP-W/D (bij utiliteit EP-U/D)
Registratie via een gecertificeerd bedrijf

Overheid
Toetst de EnergiePrestatie-berekeningen aan het bouwbesluit
Genereert op basis van de geregistreerde EnergiePrestatie-berekeningen het 
energielabel

Eindgebruiker
Huurder of koper
Krijgt inzicht in de energetische kwaliteit van de woning
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Wat moet worden opgeleverd bij de overgangssituatie?

Vergunning aangevraagd vóór 1-1-2021 -> oplevering na 1-1-2021
Hoeft niet te voldoen aan de BENG-eisen

Doel: Leveren energielabel als eindproduct
Uitkomst label niet getoetst en dus geen verplichting

Bijvoorbeeld bij verkoopprojecten

Koper kan geen verhaal halen bij minder goed label
Doel: Leveren energielabel met prestatieverplichting

Belangrijk als er vooraf afspraken zijn gemaakt over het te behalen label, volgens de 
nieuwe methodiek!
Als label wordt gebruikt bij berekening huurpunten in de WWS

Bijvoorbeeld bij woningcorporaties 

Omdat woningcorporaties die voor aanvang van de bouw reeds de te verwachten 
huuropbrengst berekenen 
Indien de uitkomst niet aan de verwachting voldoet kan de opdrachtgever willen 
achterhalen waarom het afgesproken resultaat niet is behaald met mogelijke gevolgen 
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Wat moet worden opgeleverd bij de nieuwe situatie?

Vergunning aangevraagd na 1-1-2021
Moet voldoen aan de BENG-eisen in het bouwbesluit

Doel: Opstellen EnergiePrestatie-berekeningen en leveren energielabel 
Uitkomst van de EnergiePrestatie-berekeningen en daarmee het label wordt getoetst, 
dus is er wel degelijk een verplichting
Verplichting zowel richting overheid als ook naar de eindgebruiker
Overheid mag de woning/gebouw in principe niet in gebruik laten nemen wanneer 
deze niet voldoet aan het bouwbesluit
Eindgebruiker kan vragen om toelichting als een woning/gebouw niet voldoet aan wet-
en regelgeving
Mogelijke consequenties 
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Detailmethode voor nieuwe woningen en gebouwen

EnergiePrestatie-berekening bij indiening omgevingsvergunning
Rc- en U-waarden van constructies mogen ontleend worden 
aan minimale eisen uit het bouwbesluit (risico: als bewijslast 
in het bouwdossier niet voldoet, wordt bij oplevering met 
10% reductie gerekend op de onderdelen die niet voldoen!)
Indien betere prestatie-eisen bekend zijn dan bouwbesluit, 
dan op basis van die aangeleverde documenten de 
energieprestatie-indicatoren bepalen
Toetsing bouwbesluit volgens BENG 1, 2, 3 en TO juli
Opgesteld door gediplomeerde EP-W/D adviseur
Geregistreerd via BRL 9500 gecertificeerd bedrijf
Afgifte energielabel met status  ‘Voorlopig’
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Vastleggen bewijslast - Projectdossier

Berekeningen en vastlegging volgens de ISSO 82.1 (Woningen) en de 75.1 (Utiliteit)
In een bijlage in de ISSO staat de bewijslast die tijdens het bouwproces verzameld moet 
worden, omdat dit achteraf niet meer waar te nemen is
Werkinstructie Invent: checklist bewijslast bouw-/ renovatieproces > onderscheid in detail- en 
basismethode en aangevuld met wat wenselijk is
Tekeningen / facturen / bestek / meer-/ minderwerk: ook te gebruiken, maar moet altijd in 
relatie met gebouw (adres/kavelnummer/bouwnummer)
Kwaliteitsverklaringen
Foto’s
Let op: de EP-W adviseur is verantwoordelijk voor de controle 
op de aangeleverde informatie!
Energieprestatieberekening moet reproduceerbaar en 
handhaafbaar zijn:

Uitgangspunten bij berekening
(Korte) verantwoording van de gemaakte keuzes 
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Aandachtspunten projectdossier

Zorg dat minimaal de verplichte foto’s vastgelegd worden
Maak afspraken binnen een project wie verantwoordelijk is voor het projectdossier
Zorg dat de hele bouwketen op de hoogte is van wat er moet worden vastgelegd 
Opdrachtgever > Aannemer > Onderaannemer > daar weer een onderaannemer van en 
misschien zelfs nog de zelfstandige die het werk uiteindelijk uitvoert
Grote projecten minder risicovol - dagelijks uitvoerder aanwezig voor vastlegging bewijslast
Kleinere projecten risico groter - niet altijd een vaste uitvoerder aanwezig is, soms alleen 
maar onderaannemers -> wie legt dan wat vast?
Verstandig om in het begin de energieadviseur mee te laten kijken om gevoel te krijgen bij 
wat juist is en voldoet als bewijslast
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Voorbeeldfoto’s isolatie
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Consequentie bij onvolledig projectdossier op isolatie

Er wordt geen bewijslast aangeleverd van de uitvoering
Op basis van de aangeleverde tekeningen en stukken wordt de EnergiePrestatie-berekening gemaakt 
op basis van conservatieve aannamen, waarbij op de isolatiewaarden een reductie wordt toegepast 
van 10% (Vb: Rc gevel toegepast 6,0. Conservatief is dan volgens bouwbesluit 4,7 - 10% = Rc 4,23 in 
de berekening bij oplevering)

Er wordt wel bewijslast aangeleverd maar het bewijs voldoet niet aan de gestelde eisen 
volgens de Detailmethode (waarbij met name de gevraagde foto’s tijdens uitvoering ontbreken – wel 
factuur aanwezig met merk, type en dikte vermeld)

De berekening wordt gemaakt op basis van de werkelijk toegepaste isolatiematerialen en indien 
mogelijk met kwaliteitsverklaringen. Er wordt een reductie toegepast van 10% op de 
isolatiewaarden, omdat foto’s ontbreken van de uitvoering van de aansluitingen van isolaties. (Vb: 
Rc gevel toegepast 6,0. gerekend wordt dan 6,0 - 10% = Rc 5,40 in de berekening bij oplevering)
Juiste aansluiting van isolatie mag ook aangetoond worden met een thermografisch onderzoek, 
welke na oplevering werkzaamheden wordt uitgevoerd. (Let op! kan alleen in het stookseizoen)

Bewijslast conform de eisen inclusief de verplichte uitvoeringsfoto’s
De energieprestatie wordt berekent op basis van de werkelijk toegepaste isolatiematerialen, 
inclusief benodigde kwaliteitsverklaringen. Er hoeft geen reductie te worden toegepast. 12



Ontvangen gegevens van de opdrachtgever 

Tekeningen en schema's verstrekt door opdrachtgever zijn belangrijk en moet worden 
vastgelegd in het projectdossier door de adviseur 
Conform vaste bijlage in de ISSO: Beschikbaar gestelde informatie door opdrachtgever
Altijd controle ter plaatse of de ter beschikking gestelde gegevens voldoende nauwkeurig zijn 
om de energieprestatie van de betreffende woning/gebouw te kunnen bepalen
Uitzondering: omgevingsvergunning of representativiteit
Installatie-, fabricage- of bouwjaar vastleggen
Bij nader onderzoek > geen bewijs > conservatieve aanname
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Kwaliteitsverklaringen
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Gecontroleerde kwaliteitsverklaring en gecontroleerde gelijkwaardigheid: bewijs dat 
apparaat, onderdeel of systeem beter presteert dan forfaitair
Gebruik is verplicht! 
Voorwaarden voor gebruik:

Bewijst dat apparaat, onderdeel of systeem is toegepast:
Visueel waarneembaar en controleerbaar
Rekening of schriftelijke verklaring met adres woning

Betreffend apparaat, onderdeel of systeem is opgenomen 
in databank ‘gecontroleerde kwaliteitsverklaring en 
gecontroleerde gelijkwaardigheid’ (www.bcrg.nl)

Aan beide voorwaarden moet worden voldaan.

Overgangsregeling NEN 7120 naar NTA 8800
Zie hier

http://www.bcrg.nl/
http://www.bcrg.nl/nl/nieuws/overgangsregeling-kwaliteitsverklaringen-nen-7120-/
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Energieprestatie bij oplevering
EnergiePrestatie-berekeningen op basis van eventueel aangepaste en nieuwe 
aangeleverde uitvoeringsdocumenten
Rc-waarden moeten onderbouwd worden met een berekening volgens hoofdstuk 8 van 
de NTA 8800 of via een kwaliteitsverklaring
Controle door de EP-W/D adviseur die in het werk controleert en vastlegt of alle 
energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk toegepast zijn

Zo niet, berekening aanpassen met de werkelijke aanwezige gebouwkenmerken
Opgesteld door gediplomeerde EP-W/D adviseur
Geregistreerd via BRL 9500 gecertificeerd bedrijf

Afgifte definitief energielabel

Detailmethode voor nieuwe woningen en gebouwen



16

tot 1-1-2015 energielabel Energie-Index Energiebel NV Eensgezin Meergezin Eensgezin Meergezin Eensgezin Meergezin EP 2 in kWh/m² energielabel

52 48 48 44 44 40 < 0,00 A++++

(label 29-3-2018) 52 48 48 44 44 40 0 - 50,00 (nieuwbouw) A+++

< 0.50 A++ < 0,60 A 52 48 48 44 44 40 50,01 - 75,00 A++

0,51 - 0,70 A+ 0,61 - 0,80 A 48 44 44 40 40 36 75,01 - 105,00 A+

0,71 - 1,05 A 0,81 - 1,20 A 44 40 40 36 36 32 105,01 - 160,00 A

1,06 - 1,30 B 1,21 - 1,40 B 40 36 36 32 32 28 160,01 - 190,00 B

1,31 - 1,60 C 1,41 - 1,80 C 36 32 32 28 22 15 190,01 - 250,00 C

1,61 - 2,00 D 1,81 - 2,10 D 32 28 22 15 14 11 250,01 - 290,00 D

2,01 - 2,40 E 2,11 - 2,40 E 22 15 14 11 8 5 290,01 - 335,00 E

2,41 - 2,90 F 2,41 - 2,70 F 4 1 4 1 4 1 335,01 - 380,00 F

> 2,91 G > 2,70 G 0 0 0 0 0 0 > 380,00 G

Gebruiksoppervlak volgens de NTA 8800

vanaf 1-1-2021< 25 m² > 25 m² en < 40 m²tot 1-1-2021Tot 1-1-2015 > 40 m²

Energielabeling woningen van een ‘moetje’ naar kwaliteitsmiddel op de bouw
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EnergiePrestatie voor Gebouwen schematisch weergegeven



Vooruitblik naar de Wet kwaliteitsborging (WKB) per 1-1-2022

Veel synergie met het EnergiePrestatie-traject op bewijslast en dossiervorming

Onafhankelijk gecertificeerd proces

1 jaar om te ‘oefenen’ met de energetische onderdelen

Vanaf 1-1-2022 bewijslast en dossiervorming dan voor alle te toetsen 
bouwbesluitonderdelen

Energieprestatie onder de knie, dan is het eenvoudig om te schakelen naar de 
gestelde eisen van Wkb
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