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In dit document worden alle vragen die tijdens ons webinar van 16-3-2021 gesteld zijn beantwoord 

door onze experts Joris Berben en Richard Oomen. Een aantal van deze vragen is tijdens het 

webinar aan bod gekomen, deze zijn nogmaals in dit document beantwoord. 

 

Ziet het ernaar uit dat de TO-juli voor bestaande bouw ingevoerd gaat worden? (daar is nu 

geen eis voor, maar wel vragen door huurders) 

Voor nieuwe gebouwen geldt een eis voor de verschillende EP-indicatoren en TO-juli. Voor 

bestaande gebouwen gelden géén eisen, ook niet voor TO-juli. 

 

Als de NTA geen goede tool is om besparing voor bewoners te berekenen in het voortraject 

wat is dan wel een geschikte methode? 

Er is door ISSO een projectteam samengesteld (inclusief INNAX) waarbij er een methode voor een 

maatwerkadvies wordt ontwikkeld gebaseerd op NTA8800, die beter aansluit op de werkelijkheid. 

Met deze methode is het mogelijk om invoergegevens die al zijn vastgesteld voor het energielabel 

te hergebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer het “maatwerkadvies” klaar zal zijn.  

 

Kun je de basis rekenmethode uitvoeren zonder opnames in het veld? Wat moet je doen als je 

alleen je voorraad wil analyseren zonder grote uitgaven en zonder je bewoners lastig te vallen? 

Is het nodig om af te melden? 

Voor het registreren van een energielabel (basis en detail) is een opname in het veld vereist. Als er 

geen label geregistreerd hoeft te worden (alleen een berekening om te zien wat het label zou 

kunnen zijn), dan is een bezoek niet nodig. Een eerste stap om de voorraad te analyseren kan op 

basis van een dataconversie van de bestaande EPA data. Als er “onverklaarbare” verschillen 

optreden, kunnen gerichte verbeteringen van de invoer plaatsvinden als daar aanleiding toe is.  

 

Hoe groot is het verschil tussen basis- en detailmethode? (qua invoervelden bijvoorbeeld) 

Op een aantal onderdelen is in de detailmethode een gedetailleerdere berekening nodig. Deze 

vereisen aanvullende invoergegevens, bijvoorbeeld voor de berekening van isolatiewaarden,  

koudebruggen, distributie en afgifte, zomernachtventilatie. Ook is het mogelijk een gemeten 

luchtdichtheid te gebruiken. Een exact aantal extra invoergegevens is niet te noemen, dit is 

afhankelijk van de situatie.   

 

EGW / MGW van 25 en 40 m2, hoe vaak komen deze voor in praktijk? Is dit BVO of VVO? Moet je 

GBO meten conform NEN2580? 

In SHAERE (Aedes energielabeldatabase van woningcorporaties) hadden 65.000 woningen een 

gebruiksoppervlak kleiner dan 40 m2. Hiervan waren er 3.000 kleiner dan 25 m2. Het gaat hierbij om 

gebruiksoppervlakte (GO). De gebruiksoppervlakte wordt gemeten conform NEN2580. 

 

Kan je nog eens uitleggen wat de gevolgen zijn van PV panelen? Is het zo dat de lagere 

opwekkingswaarde van PV panelen (door de aanpassing van primair factor elektriciteit) in de 

loop van tijd omhoog kan door aanvullingen (kwaliteitsverklaringen merken) binnen de 

berekeningsmethode van de NTA? 

Een PV paneel wekt een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op. De omrekenfactor naar primaire 

energie is in de NTA8800 verlaagd van 2,56 naar 1,45. Daardoor levert een paneel een kleinere 

reductie op het totale primaire verbruik dan voorheen bij het Nader Voorschrift. Door verbetering 

van het Wattpiekvermogen van de panelen kan dit (deels) gecompenseerd worden.  

 

Hoe zit het met het toepassen van destructief onderzoek bij bestaande bouw? 

Destructief onderzoek is voor het energielabel niet nodig. De bewijslast zou via andere methoden 

verzameld moeten kunnen worden zoals visuele inspectie en informatie en documentatie 

aangeleverd door de opdrachtgever.  
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In een van de eerste sheets kwam naar voren dat voor energielabels voor nieuwbouw andere 

indicatoren gelden dan voor indicatoren bestaande bouw. Kan er dan toch een verschil in label 

ontstaan, als deze na oplevering opnieuw wordt opgesteld? 

Er is geen verschil in indicatoren voor nieuwbouw en bestaande bouw. Voor nieuwbouw gelden er 

eisen voor de indicatoren. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning gebeurt de toetsing op 

basis van het ontwerp. Bij de oplevering wordt getoetst of het gebouw zoals het is gerealiseerd  

voldoet aan de eisen. Hierbij worden de werkelijke kenmerken meegenomen. Tijdens de bouw 

worden regelmatig andere kenmerken gekozen dan uit het ontwerp. Dat mag, als het gebouw maar 

blijft voldoen aan de eisen. Bij de oplevering wordt dat formeel getoetst. De EP2-score kan dus 

anders zijn dan bij het ontwerp, maar in alle gevallen moet het voldoen aan de eisen van de 

omgevingsvergunning.  

 

Moet een warmtenet zoals in Nagele met eigen duurzame opwekking van warmte ook als 

default waarde warmtenet voor een labelberekening opgenomen worden of kan dat wel met 

aangepaste waarde? 

De installatie in Nagele is uitzonderlijk en past niet precies in de rekenmethode van de NTA. Het is 

niet geheel duidelijk of het beschouwd moet worden als een warmtenet, of als een collectieve 

installatie. De kans bestaat dat het systeem met de ‘normale’ methode uit de NTA wordt 

ondergewaardeerd. Als dat een probleem is, dan is het zinvol om een kwaliteitsverklaring op te 

stellen en te laten toetsen door Bureau CRG. Als de installatie beschouwd mag worden als een 

collectieve installatie, dan telt het verhoogde rendement mee in het label. Als het een warmtenet is, 

dan niet.  

 

Moet bij een complex van een aantal woningen met het zelfde type bij alle woningen een 

luchtdichtheidsmeting gedaan worden? 

Nee, dat hoeft niet. Van ieder (sub)type moet minimaal 10% van de woningen gemeten worden. Het 

opnameprotocol verwijst naar de ‘woningposities’. Voorbeeld: alle hoekwoningen worden 

samengenomen en alle tussenwoningen. Per type moet 10% gemeten worden. Het is dus niet nodig 

om alle woningen door te meten.   

 

Wanneer is nieuwbouw “nieuwbouw”, en wanneer bestaande bouw? Waar ligt de grens? 

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is nieuwbouw, en bij de oplevering daarvan wordt de 

woning ook beschouwd als nieuwbouw. In beide situaties moet de detailmethode gebruikt worden.  

Alle overige situaties valt onder bestaande bouw. 

 

Ik begrijp dat bij de bestaande woningen het label bepaald wordt door EP2, maar hoe zit dat 

met b.v. een NOM woning die 3 jaar geleden opgeleverd is? 

De bepaling van de EP-indicator gebeurt altijd (alleen) met de methode die op dat moment van 

toepassing is. Een NOM-woning van 3 jaar geleden werd doorgerekend met de toen geldende 

methode. Een zelfde woning die nu wordt opgeleverd wordt met de NTA8800 doorgerekend. Een 

NOM woning die 3 jaar geleden is opgeleverd kan de toenmalig berekende netto warmtebehoefte 

nog steeds gebruiken voor de bepaling van de hoogte van de EPV. 

 

Kunnen jullie vooraf aangeven welke stukken je nodig hebt bij een opname bij oplevering 

zodat wij dat contractueel kunnen vast leggen bij aannemers/ontwikkelaars? 

Ja, we hebben een lijst met benodigde gegevens. Het is altijd zinvol om zoveel mogelijk op 

voorhand af te stemmen, zodat alle betrokkenen weten  wat er nodig is.  

 

Zijn kwaliteitsverklaringen ook van toepassing bij bestaande bouw? Hoe dan? 

Kwaliteitsverklaringen uit de database van Bureau CRG, zijn verplicht om toe te passen.   

 

  

https://bcrg.nl/nl/
https://bcrg.nl/nl/
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Wat is de verhouding in kosten en tijd tussen de oude methode en de nieuwe detailmethode? 

200%? 

Dat is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Er is extra tijd nodig doordat er veel meer 

gegevens opgenomen moeten worden en er is meer dossieronderzoek en dossiervorming nodig.  

Op dit moment schatten we in dat de tijdsbesteding van een detailopname ongeveer 1,5 tot 2 keer 

zo groot is als een oude opname. Voor een basisopname (energielabel bestaande woningen) is de 

tijdsbesteding met ongeveer een kwart tot de helft toegenomen. 

 

Hoe loopt de communicatie tussen Assets Energie en externe primaire systemen? (WoCo`s) 

Deze vraag kunnen Vabi en de leveranciers van primaire systemen beter beantwoorden. Net zoals 

bij de voorgaande versie levert Vabi een koppeling. In principe kan alles dus blijven functioneren. 

Hoe dit in de praktijk uitpakt is ons niet bekend. 

 

Wat zijn voor jullie de redenen geweest om te kiezen voor Vabi en niet voor bv Uniec? 

De meeste woningcorporaties gebruiken Vabi, omdat ze daarmee de data van hun hele 

woningvoorraad kunnen beheren. Wij volgen de systemen van de klant. INNAX werkt 

softwareonafhankelijk en doen  ook zeker berekeningen met Uniec (en andere softwarepakketten) 

als dat gewenst is. Voor dit webinar hebben we ons beperkt tot Vabi vanwege de beschikbare tijd 

en aangezien de meeste klanten van ons  met Vabi werken.  

 

Is een NTA8800-berekening nodig om complexen te kunnen verkopen? 

Bij woningverkoop is de voorwaarde dat er een geldig energielabel is. Ook energielabels van vóór 1 

januari 2021 en minder dan 10 jaar oud zijn geldig bij verkoop. Als er geen geldig energielabel is, 

moet een nieuw energielabel gemaakt worden, vanaf 1-1-2021 op basis van NTA8800. 

 

Een complex in aanbouw, vanaf 2019, wordt voor de bouwvak opgeleverd. Moet deze volgens 

de NTA 8800 worden gelabeld? 

Ja, vanaf 1-1-21 moet alles worden gelabeld met NTA8800.  

 

Verandert er ook iets in het EPA-U door het NTA8800 ? 

Ja, ook voor U-bouw geldt nu NTA8800. De veranderingen zijn vergelijkbaar. De rekenregels worden 

anders en de indicator wordt EP2.   

 

Bij start bouw was er sprake van een energieneutrale woning bij een EPC of Energie Index van 

0 of kleiner. Bij welke waarde is dit nu volgens de nieuwe BENG eisen bij oplevering? Voor 

kopers zitten hier ook financieringsvoorwaarden aan. 

Om energieneutraal te zijn zou de waarde van EP2 gelijk moeten zijn aan 0 (of kleiner). Het is echter 

niet als algemene regel te stellen dat een EPC van 0 ook altijd een EP2 van 0 betekent. Dat komt 

doordat de rekenregels veranderd zijn. Om hier achter te komen zou een berekening gemaakt 

moeten worden.  

 

 


