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Stelsel per 1 januari 2021

Bouwvergunning

BENG-eisen

Oplevering

‘transactiemoment’: verhuur / verkoop

NTA 8800

Gecertificeerde berekeningen
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NTA 8800

▪ Methode voor de bepaling van de 

energieprestatie (en aanverwante indicatoren)

▪ Geen werkelijk energiegebruik

▪ NTA 8800

▪ één norm voor alle gebouwen:

▪ Woningbouw: bestaand & nieuw

▪ Utiliteitsbouw: bestaand & nieuw

▪ Ingangsdatum: 1 januari 2021

▪ Methode beschreven in:

▪ NTA 8800 (rekenformules)

▪ ISSO 75 & 82 (opnameprotocollen)
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Wat is anders in NTA 8800 (BENG) dan in NEN 7120 EPC?

▪ Gebaseerd op set Europese normen – geheel nieuwe ‘motor’:

▪ O.a. nieuw klimaatjaar, berekening ventilatie fors gewijzigd, warmte/koude balans, 

distributieverliezen, etc. 

▪ Beleidsmatige wijzigingen:

▪ BENG 1 indicator andere berekeningswijze dan in NEN 7120: geen invloed meer van 

ventilatiesysteem in BENG 1

▪ BENG 2: Primaire energiefactor van elektriciteit: van 2,56 → 1,45

▪ BENG 3 indicator: andere berekeningswijze i.v.m. primaire energiefactoren & waardering van 

koude als hernieuwbare energiebron

▪ TOjuli: oververhittingsindicator

▪ Conclusie: volledig nieuwe resultaten!
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Indicatoren uit de NTA 8800

▪ Energiebehoefte – in kWh/m2 (‘BENG 1’)

▪ Schilindicator: Isolatie / infiltratie / oriëntatie / gebouwvorm / glaspercentage

/ thermische massa / zonwering /zomernachtventilatie

▪ NIET: ventilatiesysteem / warmte en koudeopwekkers / PV 

▪ Primaire energiegebruik – in kWh/m2 (‘BENG 2’)

▪ Bouwkundige maatregelen + installaties → lijkt op EPC methode

▪ Bij woningbouw: geen verlichting meer

▪ Koeling: geen zomercomfort meer

▪ Letter op energielabel

▪ Aandeel hernieuwbare energie – in % (‘BENG 3’)

▪ Warmtepompen, biomassa, PV, zonneboilers dragen bij aan aandeel hernieuwbare energie

▪ TO-juli 

▪ Oververhitting

▪ Alleen voor woningbouw zonder koeling

▪ Warmtebehoefte – in kWh/m2 (‘voor de EPV’) → is niet hetzelfde als BENG 1 !
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Berekeningen binnen de NTA 8800

Energielabel letter o.b.v. BENG 2-indicator

Aanvraag 

omgevingsvergunning 

& oplevering

Bestaande gebouwen

Detailmethode Detailmethode Basismethode

Woningbouw
BENG 1,2,3

TO-juli

Label A++++ t/m G

Label A++++ t/m G Label A++++ t/m G

Utiliteitsbouw BENG 1,2,3

Label A+++++ t/m G

Label A+++++ t/m G Label A+++++ t/m G
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Nieuwbouweisen Woningbouw

BENG 1: bij woongebouw / andere woonfunctie: +5 kWh/m2 bij lichte bouwwijze

BENG 3: bij woongebouwen eventueel vrijstelling/verlaging mogelijk !
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Energielabelklassen - woningbouw

Klasse Primair energiegebruik in 

kWh/m2

A++++ < 0

A+++ 0 – 50

A++ 50 – 75

A+ 75 – 105

A 105 – 160

B 160 – 190

C 190 – 250

D 250 – 290

E 290 – 335

F 335 – 380 

G > 380

Woongebouw als geheel moet 

voldoen aan 50 kWh/m2 (nieuwbouw – A+++)

Labels individuele woningen kunnen afwijken 

(bijv. dak verdieping)
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TO-juli - woningbouw

▪ Doel: beperken risico op oververhitting

▪ Manieren om oververhitting te voorkomen / beperken:

▪ Zonwering

▪ Zonwerende beglazing

▪ Oriëntatie / glas verdeling

▪ Zomernachtventilatie

▪ Overstekken etc

▪ Als koeling aanwezig is, geen TO-juli toets

▪ Koeling kost energie en heeft dus negatief effect in BENG 2

▪ Toets op risico oververhitting d.m.v.:

▪ TO-juli indicator uit NTA 8800 (TO juli-eis ≤ 1,2)

▪ Dynamische berekening GTO-uren

Aandachtspunt bij 

woongebouw:

Iedere woning los 

berekenen
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Registratiemomenten (in website RVO)

▪ Aanvraag omgevingsvergunning (na 1-1-2021):

▪ Aantonen voldoen aan nieuwbouw-eis (gebouw als geheel)

▪ Per woning een voorlopig energielabel registeren

▪ Oplevering:

▪ Aantonen dat gebouw nog steeds voldoet aan de nieuwbouw-eis

▪ Per woning een definitief energielabel registreren 

▪ dit geldt voor alle gebouwen, dus ook voor nog te bouwen gebouwen die opgeleverd worden na 1-1-2021 ookal is de 

omgevingsvergunning voor 1-1-2021 aangevraagd (nieuwbouw-eis toets dan op basis van EPC, label op basis van NTA)

▪ Bestaand gebouw

▪ Energielabel

▪ Geldigheid label: 10 jaar

Woongebouw

Aanvraag Vergunning Gebouw en woonunits

Oplevering nieuw gebouw Gebouw en woonunits

Bestaand gebouw Woonunit
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Effecten van BENG op het ontwerp

• Stappenplan BENG gebouw

• Woningbouw

• Woongebouw 45 woningen

• Conclusies
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Stappenplan - BENG gebouw

Stap 1: goede bouwkundige basis leggen:

• Compact!

• Goede isolatie (gevel/dak en beglazing)

• Lage infiltratie

• Aandacht voor zon (oriëntatie) en zonwering

• Thermische massa

• Zomernachtventilatie

• Aandacht voor oververhitting! (vierde 

indicator)

• Doel: 

• BENG 1 halen 

• en degelijke basis voor BENG 2 en 3
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Stappenplan - BENG gebouw

Stap 2: efficiënte installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebron(nen):

▪ Efficiënte opwekker verwarming en tapwater, zo mogelijk met een hernieuwbare energiebron

▪ Efficiënt ventilatiesysteem

▪ Geen actief koelsysteem (airco)

▪ Eventueel aanvullen met PV-panelen

Bijvoorbeeld:

▪ Ventilatie:

▪ Balansventilatie met WTW (en CO2-regeling)

▪ Mechanische afvoer + CO2-regeling

▪ Verwarming + tapwater:

▪ Warmtepomp (bodem of lucht)

▪ Houtpellet/bio ketel 

▪ Externe warmtelevering

▪ HR-combi → i.v.m. gasloos bouwen niet (meer) mogelijk
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Woongebouw

• Woongebouw

• 45 woningen

• Bovenop een winkelplint

• 3883 m2

• Als/Ag = 0,99

• Gemiddeld 31% raam tov gevel

• Massieve bouwwijze
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Oplossingsrichtingen
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Conclusies tot zo ver…

▪ In vroege fase al aandacht voor BENG noodzakelijk

▪ Gebouwvorm + glaspercentage zijn bepalende factor voor BENG 1

▪ In BENG 1 weinig ‘knoppen’ om aan te draaien

▪ Technisch gezien zijn er verschillende maatregelpakketten waarmee aan de nieuwbouweisen 

voldaan kan worden:

▪ BENG 1 bij woongebouwen meestal geen probleem

▪ BENG 2 en 3 aandachtspunt, met name hoeveelheid PV verschilt per gekozen pakket

▪ En in de praktijk? …
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Waar lopen we in de praktijk tegenaan bij woongebouwen

▪ Proces:

▪ Voor aanvraag omgevingsvergunning al heel veel berekeningen maken: 

▪ Planning!

▪ Voorlopige labels per woonunit later registeren, gebouw als geheel wel meteen

▪ Collectief systeem dat levert aan meerdere gebouwen:

▪ BCRG verklaring o.b.v. bijlage P nodig

▪ Proceduretijd bij BCRG. Planning! 
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Waar lopen we in de praktijk tegenaan bij woongebouwen

▪ Collectieve warmtapwatervoorziening – circulatieleiding

▪ Te hoge verliezen, en daardoor extra maatregelen nodig (meer PV dan er op het dak past)

▪ Aanpassing in NTA per 1 juli om dit op te lossen

▪ PV op het dak / eigen perceel:

▪ Wijze van aansluiten (achter de meter / welke meter / welk perceel etc) doet er toe

▪ TO-juli:

▪ Actieve koeling: voldoet altijd aan TO-juli

▪ Geen koeling: berekening per rekenzone per appartement – moeten allemaal voldoen!
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Eindconclusie

Het is (veel) complexer geworden:

▪ De BENG indicatoren (en TO-juli) werken niet allemaal dezelfde kant op, dus balans vinden

Dat vraagt:

▪ Meer tijd aan de voorkant om studieberekeningen te maken

▪ Een gedetailleerder uitgewerkt ontwerp al in een vroege fase

▪ Bij grootschalige woningbouw eerder kans op ingewikkelde oplossingen zoals:

▪ Collectieve warmtelevering aan meerdere gebouwen

▪ Collectieve PV installaties (op / naast het gebouw)

Dat vraagt: 

▪ vroegtijdige afstemming in het ontwerpproces

▪ Esco partij al vroegtijdig betrekken ivm bijlage P verklaring

▪ Berekening onder certificaat, dus minder ‘interpretatieruimte’ bij adviseurs
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Vragen?


