
| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 1 februari 2019  |  5

Column

A
ls hoofdredacteur mag ik dit jaar aftrappen. Ooit 

begonnen als redacteur bij een verre voorloper 

van dit blad: Bouwbesluit in de Praktijk. Deze 

uitgave verscheen in augustus 1995 voor de  

eerste maal, enige tijd na de inwerkingtreding van het eer-

ste Bouwbesluit (1992). Hierin wordt onder meer melding 

gemaakt van de komst van de Energieprestatienorm in 

december 1996, met een EP (huidige epc) voor woningen 

van minimaal 1,4. ‘De berekening van de EP is vrij complex’ 

wordt er gezegd. En wat ook opvalt: ‘Markant detail daarbij 

is dat de opgegeven luchtdichtheid pas gecontroleerd kan 

worden nadat het gebouw klaar is. […] Tot slot is het  

gedrag van de gebruiker van grote invloed op het totale 

energieverbruik. Kortom: handhaving zal moeilijk worden. 

Toch is het verstandig om problemen tijdens de bouwaan-

vraag te voorkomen door vroegtijdig het ontwerp op de  

gevraagde EP af te stemmen.’

Inmiddels staan we aan de vooravond van de invoering van 

BENG-eisen en de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800.  

Hierbij wordt het dimensieloze getal EPC vervangen door 

drie BENG-eisen: de hoeveelheid energie die een gebouw  

nodig heeft voor verwarming en koeling (BENG 1), de hoe-

veelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksopper-

vlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm 

water en installaties (BENG 2) en aandeel hernieuwbare 

energie (BENG 3). 

Nadat de nieuwe voorgenomen BENG-eisen in november 

2018 bekend werden in de markt, ontstond er de nodige 

commotie. Veel gehoorde kritiek was dat de trias ener- 

ge tica (dus eerst goed isoleren) nu lijkt ingeruild voor 

all-electric oplossingen, zoals warmtepompen. Vooral de 

verhoging van de primaire energiefactor van elektriciteit 

(PEF) in NTA 8800 blijkt invloed te hebben op de BENG- 

eisen. Ik verwacht daarom nog wel een bijstelling van de 

BENG-eisen. In januari 2019 startte een internetconsulta-

tie, waar u kunt reageren. Daarna zal de Tweede Kamer in 

2019 een besluit nemen over de definitieve eisen. Deze 

zullen naar verwachting in de zomer van 2019 gepubli-

ceerd worden in het Staatsblad. 

En hoe controleren we dan of een gebouw aan de BENG- 

eisen voldoet? Want ook al in onze eerste uitgave in 1996 

werd die vraag gesteld. Met de mogelijke komst van de  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, lijkt ook hiervoor 

een oplossing te komen: controle vindt dan standaard 

plaats tijdens de oplevering. Maar uiteindelijk blijft het 

toch de gebruiker die een belangrijk deel van de energie-

kosten bepaalt. Er is namelijk niet in de wet vastgelegd dat 

een bewoner in de winter zijn ramen niet open mag zetten, 

alle ruimten flink mag warm stoken, zijn huis vol elektri-

sche apparatuur mag zetten of elektrische kachels mag 

gebruiken om zijn schuur en veranda te verwarmen. Maar 

desondanks moet het toch weer een volgende stap zijn 

naar de minimalisering van onze footprint op deze aarde. 

Veel kleine stapjes resulteren uiteindelijk toch in een grote 

stap.

Toerbeurt

U treft dit jaar in Bouwkwaliteit in de Praktijk voor het eerst per 

toerbeurt een column aan van een lid van de redactieraad van dit blad. 

In 2018 heeft Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, 

veelal zijn hart mogen luchten op deze pagina. Maar u wilt natuurlijk 

ook wel eens een ander gezicht zien en een ander geluid horen. Dus 

ziet u dit jaar alle leden van de redactieraad aan u voorbij trekken. Stuk 

voor stuk leden die iedere uitgave weer een waardevolle bijdrage 

leveren aan dit toonaangevende blad voor bouwregelgeving en 

bouwkwaliteit in Nederland. 
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