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Inleiding 
Per 1 januari 2011 gaat de wettelijk vereiste EPC voor nieuwbouwwoningen 
omlaag van 0,8 naar 0,6. De verandering van het Bouwbesluit op dit punt is 
op 22 oktober 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. De aanscherping past 
in het streven van het huidige kabinet om de Nederlandse uitstoot van CO2 
in 2020 met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990. 
De aanscherping van de EPC is vastgelegd in het Lente-akkoord tussen Rijk 
en marktpartijen van 2008. Zij hebben hierin onder meer afgesproken per 1 
januari 2011 het gebouwgebonden energiegebruik van nieuwbouwwoningen 
ten opzichte van 2008 met een kwart te verminderen en in 2015 met de 
helft, en in 2020 energieneutraal te bouwen. Dit streven sluit aan bij de eis 
van de herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen 
(EPBD), dat gebouwen vanaf eind 2020 energieneutraal moeten worden 
gebouwd. 
 
Nieuwe norm 
Voor de berekening van de EPC moet de woningbouwpraktijk voorlopig 
gebruik blijven maken van de bestaande norm NEN 5128 ‘Energieprestatie 
woningen’ en het bijbehorende rekenprogramma NPR 5129. 
Als opvolger van de bestaande norm wordt de nieuwe norm NEN 7120 
‘Energieprestatie Gebouwen’ (EPG) ontwikkeld. Deze norm is echter nog 
niet vastgesteld door NEN. De  EPG zal in de loop van 2011 beschikbaar 
komen. De bouwpartijen krijgen voor definitieve aanwijzing van de norm 
een gewenningsperiode van zes maanden. De EPG zal aangepast zijn aan de 
laatste stand van de techniek (minder gelijkwaardigheidsverklaringen) en 
de nieuwste Europese regelgeving en zal daarmee toekomstbestendig zijn.  
 
Twee studies 
Wat de aanscherping van de EPC precies gaat betekenen voor de 
bouwpraktijk, is nog niet voor alle betrokkenen in de praktijk helemaal 
duidelijk. Er leven dan ook nog allerlei vragen. Deze worden hieronder 
beantwoord, met gebruikmaking van twee studies die zijn uitgevoerd op 
verzoek van het toenmalige ministerie van VROM/WWI.  De eerste studie, 
Evaluatiestudie EPC aanscherping woningen, bevat een evaluatie van de 
effecten van de vorige aanscherping van 1,0 naar 0,8 en is uitgevoerd door 
ECN/RIGO. De tweede studie is de Aanscherpingsstudie EPC woningbouw 
2011, uitgevoerd door DGMR/Techniplan. Deze  beschrijft hoe een EPC van 
0,6 kan worden gehaald en wat de technische, maatschappelijke en 
financiële consequenties daarvan zijn. Deze studies zijn te downloaden op 
www.agentschapnl.nl/epn.
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Vragen en antwoorden 
De vragen en antwoorden zijn als volgt ingedeeld: 
I Inhoud van de EPC  
II  Financiële consequenties 
III Gevolgen voor het ontwerp en technische consequenties 
IV  Effecten op de gezondheid van bewoners en het binnenmilieu. 
 
I Inhoud van de EPC  

1. Wat zijn de consequenties van de aanscherping voor de 
bouwpraktijk? 
Om de energiekwaliteit van woningen te verbeteren moet een extra 
inspanning geleverd worden. Bijvoorbeeld door beter te isoleren en 
te detailleren. Daarnaast is verbetering nodig op het punt van de 
luchtdoorlatendheid van de gevel. Met de huidige veel toegepaste 
installaties kan ook de EPC van 0,6 gehaald worden. Er zullen echter 
vaker naast beproefde technieken (zoals HR-ketels) ook nieuwere 
technieken (zoals douche-wtw)  gebruikt moeten worden om de EPC 
te halen. 
 

2. Komt er ook nadere regelgeving voor bestaande gebouwen?  
In de huidige bouwregelgeving is de EPC-eis ook van toepassing bij 
grootschalige renovatie. En de herziene EPBD verplicht de lidstaten 
ertoe om vanaf 2013 de bestaande bouw bij ‘ingrijpende renovatie’ 
energiezuiniger te maken. Nederland is bezig met de invulling van 
die eis. 
 

3. Wordt de EPC-bepalingsmethodiek toekomstbestendig in die zin dat 
de methodiek bruikbaar is voor het traject naar energieneutraal 
bouwen als doel voor 2020? 
De EPG is ontworpen met dit traject in het achterhoofd. Vooralsnog 
beschikt de EPG over voldoende flexibiliteit om in te spelen op dit 
beleidsvoornemen. De methode is zodanig opgesteld dat nieuwe 
inzichten makkelijker verwerkt kunnen worden. Dit neemt niet weg 
dat de EPG ook periodiek geactualiseerd zal worden om de 
ontwikkelingen te blijven volgen. 
 

4. Wat is het verschil tussen de EPC en de energie-index (EI)? 
De EPC is een energieprestatie-indicator voor de nieuwbouw. De 
energie-index (EI) is bedoeld voor de bestaande bouw en is bepalend 
voor de energielabelklasse van de woning. De EI  is niet precies 
gelijk aan de EPC. Dit komt doordat deze indicatoren verschillende 
doelen dienen en verschillende methodieken ter bepaling nodig 
hebben. Bij bestaande bouw is het vaak lastiger om bepaalde 
invoergegevens te achterhalen en daarom worden daarvoor vaker 
vaste waarden voorgeschreven. Bij nieuwbouw zijn deze gegevens 
beter bekend dan wel te beïnvloeden in het ontwerptraject. 
Er is wel enige mate van overeenkomst tussen de EPC en de EI in die 
zin dat bij de ontwikkeling van de energielabelmethodiek een ijkpunt 
is gekozen waarbij een EI van 1,0 nagenoeg overeenkomt met een 
EPC van 1,0 (gemiddeld genomen maximaal  5% afwijking). Dit geldt 
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voor de woningbouw. Voor de utiliteitsbouw ligt het wat 
ingewikkelder vanwege de aanwezigheid van meerdere functies in 
een gebouw. De EPC-eis geldt voor één gebouwfunctie. Daarom is in 
de utiliteitsbouw de EI geënt op de verhouding tussen het berekende 
energiegebruik en het toelaatbare energiegebruik uit de EPC-- 
berekening. Maar ook hier wordt, net als bij de woningbouw, de 
berekening gebaseerd op een beperkter aantal invoergrootheden dan 
nodig is voor berekening van de EPC. 
 

5. Hoe zit het nu precies met de nieuwe procedure voor de toepassing 
van gelijkwaardigheidsverklaringen? 
Nu de EPG later van kracht wordt, spelen de kwaliteits- en 
gelijkswaardigheidsverklaringen een belangrijke rol bij de EPC die 
bepaald wordt met de bestaande norm EPN. 
 
Kwaliteitsverklaring: 
Een kwaliteitsverklaring is een verklaring dat een product bepaalde 
eigenschappen heeft die bepaald zijn conform een algemeen geaccepteerde 
norm of bijlage van een norm. In het kader van de energielabelmethodiek of 
EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken 
die gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek. 
Erkende kwaliteitsverklaring: 
Een erkende kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs, voorzien van een 
door de minister aangewezen merkteken, afgegeven door een door de 
minister aangewezen instituut (bijvoorbeeld een Certificerende Instelling). 
Een bouwmateriaal of bouwdeel met een door de minister erkende 
kwaliteitsverklaring wordt geacht te voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit en moet door Bouw- en Woningtoezicht worden geaccepteerd. 
Gelijkwaardigheid: 
Een gelijkwaardigheidsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin wordt 
aangetoond dat alternatieve (vaak innovatieve) systeemkeuzen en/of 
producten die in het kader van de vigerende toetsingskaders (NEN 2916, 
NEN 5128, ISSO 82.1 of ISSO 75.1) niet worden gewaardeerd, ten minste 
dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als 
bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante, aanpalende 
documenten. Bouw- en woningtoezicht toetst voor nieuwbouw of een 
bouwmateriaal of bouwdeel met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Bij gelijkwaardigheidsverklaring wordt 
vaak achteraf een correctie uitgevoerd op de berekende EPC-waarde. 

In het kader van overheidsbeleid worden vergaande 
besparingsdoelstellingen nagestreefd. Dat draagt ook bij aan het 
ontwikkelen en toepassen van innovaties. De innovaties zijn (nog) 
niet gewaardeerd in de rekenmethodiek voor de EPC en het 
energielabel. Bij de EPC-berekeningen wordt via het Bouwbesluit al 
jaren de mogelijkheid geboden de toepassing van innovaties alsnog 
te waarderen via gelijkwaardigheidsverklaringen. De laatste jaren is 
het aantal verklaringen echter behoorlijk opgelopen, waarbij in een 
groot aantal gevallen de onderbouwing van de verklaringen 
ontbreekt. 
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Databank voor gelijkwaardigheidsverklaringen 
Om meer vat te krijgen op de verklaringen heeft Agentschap NL in 
opdracht van WWI ten behoeve van de energielabelsystematiek voor 
bestaande bouw en de EPC-berekeningen voor nieuwbouw in 
samenwerking met NEN en ISSO een beoordelingssystematiek 
ontwikkeld om te komen tot gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en 
gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaringen. Deze verklaringen 
worden opgenomen in een databank die door iedereen kan worden 
geraadpleegd. 
De hier bedoelde verklaringen gaan over producten/systemen die 
van invloed zijn op de te berekenen EPC (in geval van nieuwbouw) of 
de te berekenen EI (in geval van bestaande bouw). Er worden dus 
geen verklaringen gecontroleerd die betrekking hebben op 
constructieve technieken en brandveiligheid. Voor de 
energielabelberekening zijn alleen gecontroleerde gelijkwaardige 
technieken uit deze databank in de energielabelberekening 
toegestaan 
 
De gecontroleerde kwaliteits-/gelijkwaardigheidsverklaringen worden 
beoordeeld door het College gelijkwaardigheid energieprestatie (een 
groep van onafhankelijke deskundigen). Deze verklaringen worden 
gepubliceerd in de databank gecontroleerde 
gelijkwaardigheidsverklaringen en kwaliteitsverklaringen. 
Bij nieuwbouw moeten gemeenten in het kader van de verlening van 
bouwvergunningen EPC-berekeningen beoordelen. Een onderdeel 
daarvan is de waardering van gelijkwaardige technieken. Hierbij kan 
de gemeente gebruik maken van de databank gecontroleerde 
gelijkwaardigheidsverklaringen en kwaliteitsverklaringen. De 
gemeente moet een erkende kwaliteitsverklaring accepteren maar 
bepaalt uiteindelijk zelf als bevoegd gezag of ze een gecontroleerde 
kwaliteitsverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring accepteert of 
niet. Dit is haar eigen verantwoordelijkheid. Wel ondersteunt de 
database de gemeente bij het nemen van een beslissing.  
Zie voor de databank: www.isso.nl/diensten/downloads/databank-
gecontroleerde-kwaliteit-verklaringen/

6. Welke aanvullende ondersteuning krijgen gemeenten bij het 
handhaven van de nieuwe EPC- eis? 
Voor gemeenten verandert er op dit moment niet zoveel. Zij kunnen 
gebruik maken van de nieuwe gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. 
Zie hiervoor het antwoord op de vorige vraag. 
Op termijn – bij de invoering van de EPG – zal het bestaande 
Handboek Handhaving worden aangepast. Naar verwachting zal 
zodra de EPG-software gereed is, ook een nieuwe versie van 
EPCheck worden samengesteld. 
 

7. Wat is het verschil tussen de norm (EPN, EPG/EMG) en de eis (EPC)? 
De norm EPN, of in de toekomst EPG/EMG, geeft de 
bepalingsmethode aan, de eis (EPC) geeft het niveau aan waaraan 
de woning of het utiliteitsgebouw minimaal moet voldoen. De EPC 
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wordt op dit moment berekend met de bepalingsmethode EPN en in 
de toekomst met de EPG.  
Naast de EPG is ook de EMG-norm in aantocht. EMG staat voor 
Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau. De 
rekenmethode van de EMG is vastgelegd in de NVN (= Nederlandse 
voornorm) 7125. Binnen de EPG-methode wordt in de toekomst de 
mogelijkheid geboden om gebiedsmaatregelen te waarderen, zoals 
stadsverwarming, grootschalige windenergie en collectieve PV. Zo’n 
gebiedsmaatregel kan dan doorgerekend worden met de EMG-
methode. Het resultaat van deze gebiedsmaatregel(en) mag dan 
vervolgens meegenomen worden in de EPC-berekening. 
 

8. Wat is de relatie tussen EPC en het werkelijke energiegebruik? 
Allereerst: de EPC is niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik 
te berekenen. Met de EPC wordt een woning op basis van 
gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een 
gestandaardiseerd bewonersgedrag integraal beoordeeld op 
energiezuinigheid. Het berekende energiegebruik is het 
gebouwgebonden energiegebruik onder standaardcondities, en niet 
het werkelijke energiegebruik. 
 
Met de EPC kan dus de energieprestatie van een woning in kaart 
gebracht worden. De EPC geeft echter geen oordeel over het 
werkelijke energiegebruik. Dat is namelijk sterk afhankelijk van het 
aantal en het gedrag van de bewoners. Zo hebben oudere mensen 
de verwarming vaak een graadje hoger, gaan tieners vaker en langer 
onder de douche en is een werkend stel zonder kinderen relatief 
weinig thuis. Het gedrag leidt in ieder huishouden tot een ander 
energiegebruik. Bovendien wordt het energiegebruik van een 
huishouden niet alleen bepaald door het gebouwgebonden gebruik, 
ook het niet-gebouwgebonden (huishoudelijk) energiegebruik komt 
er nog bij. Denk hierbij aan het gebruik van verlichting, computers, 
televisie en alle overige apparaten. De resultaten van een EPC-
berekening kunnen dus niet vergeleken worden met de gegevens uit 
de meterkast. Er zijn al met al diverse variabelen die niet direct met 
het gebouw, maar met de werkelijke situatie te maken hebben. 
Daardoor kan het werkelijke (gemiddelde) energiegebruik sterk 
afwijken van het gebouwgebonden energiegebruik onder 
standaardcondities.  
 

9. Is bij een EPC van nul sprake van een energieneutraal gebouw? 
Dat ligt aan de definitie van een energieneutraal gebouw. Bij een EPC 
van nul is sprake van een energieneutraal gebouw voor zover het 
gaat over het gebouwgebonden energiegebruik onder 
standaardomstandigheden.  
 

10. Kan een negatieve EPC voorkomen? 
In de huidige methode (NEN 5128 en NEN 2916) kan dat niet. In de 
huidige structuur kan alleen het gebouwgebonden energiegebruik 
gecompenseerd worden. Eventuele overproductie van duurzame 
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energie wordt niet gewaardeerd. 
 

11. De EPC komt niet rechtstreeks overeen met het werkelijke 
energiegebruik van een woning. Wat drukt de EPC dan wel uit? 
Met de EPC wordt op basis van gebouweigenschappen, 
gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd 
bewonersgedrag een integrale beoordeling van energiezuinigheid van 
een woning of utiliteitsgebouw gegeven. Het berekende 
energiegebruik is het gebouwgebonden energiegebruik onder 
standaardcondities. Het werkelijke energiegebruik kan daar sterk van 
afwijken door bewonersaantal, gebruiksgedrag en  en de inregeling 
van de installatie. 
 
De EPC-waarde ontstaat door het gebouwgebonden energiegebruik 
in MJ (megajoules) te delen door het toelaatbaar energiegebruik. Dit 
laatste hangt samen met het aantal m2 en het verliesoppervlak van 
de woning. Op deze wijze kan voor elke woning dezelfde eis worden 
gehanteerd. 
 

12. Wordt voor een nieuwbouwwoning automatisch bij een 
bouwvergunning een energielabel geleverd?  
 
Nee, bij nieuwbouw wordt niet automatisch een label afgegeven. Wel 
is een EPC-berekening tot tien jaar na dato bij verkoop en verhuur 
geldig in de plaats van een energielabel. Als uw woning in 1996 of 
later is gebouwd, is vooraf de EPC berekend. De berekening is 
tegelijk met de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend bij de 
gemeente. Als de bouwvergunning niet langer dan tien jaar geleden 
is aangevraagd, kan de eigenaar de EPC-berekening overhandigen in 
plaats van het energielabel. Op deze manier voldoet de eigenaar aan 
zijn labelplicht. 
Let op: de EPC is niet hetzelfde als de energie-index van het 
energielabel. EPC en energie-index worden op een verschillende 
manier bepaald. Wel geldt zowel voor EPC als voor de energie-index: 
hoe lager, hoe zuiniger de woning. 
Overigens eist de herziene EPBD dat per 1 januari 2013 ook 
nieuwbouwwoningen worden voorzien van een label. 
 

13. Wordt het niet te complex en is de methode nog geschikt? 
Het vaststellen van een energieprestatie is complex omdat er op 
integrale wijze (bouwkundig en installatietechnisch) gekeken wordt 
hoe een ontwerp presteert op het gebied van energieprestatie. De 
ontwerper kan dus kiezen met welke mix van gebouw- en 
installatiemaatregelen de wettelijke EPC-eis wordt gehaald. Dit is zo 
in de bestaande situatie (EPN) en dat zal in de nieuwe situatie (EPG) 
niet veranderen. Met de nieuwe norm wordt gestreefd naar 
vereenvoudiging. Op papier is dit zeer complex maar in de praktijk is 
deze complexiteit door handzame software goed te hanteren.  
 

14. Is de overheid verantwoordelijk voor de gerealiseerde EPC? 
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Nee, de overheid is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
EPC-eis. Zoals bij alle Bouwbesluitgerelateerde onderwerpen is de 
gebouweigenaar verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
regelgeving. Altijd moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit, dus 
ook na oplevering. Formeel gezien kan de overheid  handhaven en 
aanschrijven als installaties zo worden gewijzigd dat niet meer aan 
de EPC-eis voldaan wordt.  
 
II Financiële consequenties 

15. Wat betekent de aanscherping voor de woonlasten? 
De bouwkosten zullen soms omhoog gaan omdat er meer 
voorzieningen getroffen moeten worden om een EPC van 0,6 of 
minder voor woningen te realiseren. De woning wordt dan duurder, 
maar de lagere EPC levert ook energiebesparing op, en daarmee 
verlaging van de woonlasten. In de meeste gevallen zullen de 
woonlasten bij EPC 0,6 ongeveer € 200,- per jaar lager liggen dan bij 
EPC 0,8, uitgaande van een hypotheekrente van 6 %, een 
grondquote van 0% en een jaarlijkse prijsstijging van de 
energietarieven met 5%. Bij deze berekening is geen rekening 
gehouden met eventuele subsidies en met de te verwachten 
prijsdaling van bepaalde wat meer ‘innovatieve’ technieken. Bij de 
varianten met een warmtepomp stijgen de woonlasten met €800 tot 
€1400,- per jaar. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een 
warmtepomp een aanzienlijke verbetering van het comfort inhoudt 
door de mogelijkheid om de woning in de zomer te koelen. 
 

16. Zijn die energiemaatregelen niet veel te duur? 
Energiemaatregelen in de woning vergen altijd een investering.  Door 
slim te ontwerpen kunnen de kosten echter beperkt worden 
gehouden. Verder hebben bewoners veel profijt van de verlaging van 
de energiekosten in de gebruiksfase en in bepaalde gevallen van 
meer comfort (zie vraag 15). 
 

17. Zijn die energiezuinige installaties niet te ingewikkeld? 
Installaties vragen altijd onderhoud en instructie. Maar dat mag niet 
als drempel gezien worden om deze installaties toe te passen. Bij 
goede onderhoudscontracten en een op de bewoners toegesneden 
instructie blijkt de complexiteit van installaties over het algemeen 
mee te vallen. Men moet er echter niet vanuit gaan dat gebruikers 
zonder meer weten hoe zij met een installatie om moeten gaan. 
Voorlichting, instructie en nazorg kunnen in veel gevallen problemen 
voorkomen.b Het afsluiten van onderhoudscontracten bij oplevering 
zal leiden tot  kwaliteitsverbetering voor oplevering en ook tot een 
verlengde levensduur en groter gebruiksgemak. 
 

18. Wat is het financieel rendement van energiebesparende 
maatregelen? 
Dat is afhankelijk van de specifieke maatregel. Uit de 
Aanscherpingsstudie EPC woningbouw 2011 blijkt dat voor EPC 0,6 
bij het juiste pakket aan maatregelen woonlastenverlaging mogelijk 
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is. In de meeste gevallen worden de maatregelen terugverdiend 
binnen de levensduur van de maatregel. Voor een indicatie van de 
kosten van maatregelen kunt u gebruik maken van de 
energiebesparingsverkenner: www.energiebesparingsverkenner.nl.
Deze geeft voor bestaande woningbouw de kosten van 
energiemaatregelen weer. 
 
III Gevolgen voor het ontwerp en technische consequenties 

19. Is er nog voldoende ontwerpvrijheid of worden bij EPC 0,6 en lager 
alleen nog maar ’dichte bunkers’ gebouwd?  
Uit de Aanscherpingsstudie EPC woningbouw 2011 studie blijkt dat 
voor verschillende referentiewoningen verschillende 
maatregelpakketten mogelijk zijn om de lagere EPC te kunnen halen.  
 

20. Hoe is de balans tussen de waardering van bouwtechniek versus 
installatietechniek? 
De balans tussen de waardering van bouwtechniek en 
installatietechniek wordt, gebaseerd op natuurkundige principes, 
vastgelegd in de EPG. Bouwtechniek en installatietechniek worden 
beide gewaardeerd in de EPC-bepalingsmethodiek. Voor de 
aanscherping zijn zowel bouwkundige als installatietechnische 
maatregelen te treffen. Zie verder ook de Aanscherpingsstudie EPC 
woningbouw 2011.

IV Effecten op gezondheid van bewoners en het binnenmilieu 

21. Levert de aanscherping extra risico’s op voor binnenmilieu/ 
gezondheid?     
Energiezuinig bouwen mag natuurlijk niet ten koste gaan van de 
kwaliteit van het binnenmilieu van de woning. De uitdaging is dus om 
energiezuinig én gezond te bouwen. Onderzoek naar de 
mogelijkheden om te komen tot een  EPC van 0,6 wijst uit dat dit 
mogelijk is. Bepaalde energiebesparende maatregelen vereisen 
echter wel zorgvuldigheid tijdens het hele bouwproces om een 
gezond binnenmilieu veilig te stellen. 
 
Een voorbeeld van een systeem dat met zorg en kundigheid moet 
worden toegepast is de gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning. Met dit systeem kan veel energie bespaard 
worden. Belangrijk hierbij is wel dat dit systeem zorgvuldig 
ontworpen wordt (beperking van geluidklachten, aanbrengen van 
spuiventilatie), en dat het systeem goed ingeregeld en doorgemeten 
wordt.  Daarnaast moeten de filters goed bereikbaar zijn en moeten 
de bewoners een duidelijke en op hen toegesneden handleiding en 
instructie krijgen. 
 
Een ander punt waar het ontwerp van de woning in moet voorzien, is 
het voorkómen van oververhitting in de zomerperiode. In de EPN 
worden woningen met een hoge kans op oververhitting ‘gestraft’ 
doordat de EPC hoger uitvalt. In die gevallen wordt in de methodiek 
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aangenomen dat gebruikers van een woning, als die te warm wordt, 
op een gegeven moment een losse airco zullen aanschaffen om het 
comfort in de woning op peil te houden. Uiteraard gaat dan het 
energiegebruik van de woning omhoog. 
 
De EPN probeert dus te stimuleren, vooraf maatregelen te treffen die 
oververhitting beperken. De warmte in de zomer kan 
buitengehouden worden met bouwkundige voorzieningen, zoals het 
strategisch plaatsen van ramen en de toepassing van overstekken en 
buitenzonwering. Maar ook een warmtepomp kan de oververhitting 
tegengaan, omdat deze in de zomerperiode (door middel van vrije 
koeling) de woning kan koelen. 
 
Een andere belangrijke maatregel is het terugbrengen van de 
infiltratie, de onbedoelde ventilatie door kieren en naden. Hiertoe 
moet de kierdichting goed verzorgd zijn, maar dat blijkt in de 
bouwuitvoering niet altijd even eenvoudig te zijn. De architect kan in 
het bestek opnemen dat er praktijktesten gedaan moeten worden om 
de uitvoering van de kierdichting te controleren. Daarnaast moet er 
wel voldoende aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor 
spuiventilatie. 
 

22. Welke initiatieven ondernemen de nieuwbouwpartijen om bouwers te 
stimuleren tot een uitstekende energieprestatie?

De Lente-akkoordpartijen hebben de zogeheten KopStaart-aanpak 
ontwikkeld om al in de initiatieffase de gewenste prestaties op het 
gebied van gezondheid en energiezuinigheid goed te beschrijven, 
tijdens de bouw daarop toe te zien en bij oplevering na te gaan of is 
geleverd wat is afgesproken. Zie http://www.lente-
akkoord.nl/2010/07/kopstaart-aanpak-checklist-bouwproces-van-
energiezuinige-woningen. 
 
Meer informatie 
www.agentschapnl.nl/epn
www.nen.nl
www.isso.nl


