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Het is zover: BENG!
Er is al jaren over gepraat en geschreven, maar sinds 1 januari 2021 gelden dan toch 

echt de nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw. Na precies vijfentwintig jaar hebben we 

afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Om de BENG-eisen te kunnen 

berekenen is er een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. Deze is vastgelegd in een vrij 

beschikbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. 

Tekst ing. Frank de Groot
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BENG

H
et zal even wennen zijn, maar de

EPC wordt niet meer gebruikt. Sinds

1 januari 2021 zijn er zogenoemde 

BENG-eisen in het Bouwbesluit op-

genomen. BENG staat voor Bĳna Energieneu-

trale Gebouwen. BENG heeft als doel het te-

rugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe 

gebouwen. 

Maar waarom deze overgang naar BENG? De 

bepaling van de EPC werd gezien als te com-

plex, intransparant en sloot niet aan bij de be-

hoefte van de professionals en de beleving van

de consument. Er was bijvoorbeeld onvoldoen-

de eenheid in de getoonde energieprestatie

van een gebouw en er is ook geen aansluiting 

tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Dat 

werkte erg verwarrend naar de markt. De EPC 

kon ook op steeds minder waardering rekenen 

in de markt. Het beeld ontstond dat matige

kwaliteit gecompenseerd kon worden met 

meer zonnepanelen op het dak. Daarom wilde 

de overheid één nieuwe methode die aansluit

bij de Europese richtlijn energieprestatie van 

gebouwen (EPBD), zuiver fysisch is en bruik-

baar is voor het bepalen van de energiepresta-

tie van gebouwen. Dit in verband met toetsing 

aan wettelijke eisen en afspraken.

Vergunningsaanvraag is BENG

Uit het Energieakkoord (tegenwoordig onder-

deel van het Klimaatakkoord) en uit de EPBD 

vloeit daarnaast de verplichting voort dat alle 

vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 

moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Ener-

gieneutrale Gebouwen (BENG). Dat geldt voor 

alle nieuwe gebouwen, dus zowel woning- als 

utiliteitsbouw. In de loop van dit jaar zullen 

dus de eerste gebouwen worden opgeleverd 

die aan de BENG-eisen moeten voldoen. Uiter-

aard zijn er al veel gebouwen die zelfs nog 

veel energiezuiniger zijn, maar dat is dan al-

tijd op vrijwillige basis.

Welke eisen?

Welke energieprestatie-eisen worden er nu 

gesteld aan nieuwe gebouwen? Anders dan bij 

de EPC stelt BENG drie separate eisen, in de 

volksmond ook wel BENG-indicatoren ge-

noemd:

• BENG 1. Energiebehoefte: de hoeveelheid

energie die een gebouw nodig heeft voor 

verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘ther-

mische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte 

per jaar.

• BENG 2. Primair fossiel energiegebruik: de

hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per 

m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig 

is voor verwarming, koeling, warm water en

installaties.

• BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie: het

percentage (in procenten) hernieuwbare

energie van het totale energiegebruik.

TOjuli

Naast de drie BENG-indicatoren is er nog een 

extra eis, die moet voorkomen dat er overver-

hitting in woningen ontstaat tijdens hete zo-

merdagen. Hogere binnentemperaturen leiden 

namelijk tot gezondheidsrisico’s en overlast.

Het indicatiegetal TOjuli geeft per oriëntatie van 

het gebouw inzicht in het risico op tempera-

tuuroverschrijding. De grenswaarde voor de

TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde mag niet 

overschreden worden. Als een woning voor-

zien is van een actieve koeling, dan wordt aan-

genomen dat er nauwelijks risico hoeft te zijn 

op temperatuuroverschrijding; er geldt dan 

geen eis aan TOjuli.

Uitgebreide informatie over de BENG-eisen en 

TOjuli treft u aan in het artikel ‘BENG: toetsen

vergunningsaanvraag en oplevering’, elders in 

deze uitgave.

Waarmee kan ik rekenen?

Om te kunnen berekenen of je aan de nieuwe 

BENG-eisen voldoet is er een nieuwe bepa-

lingsmethode ontwikkeld. Deze is vastgelegd 

in een vrij beschikbare Nederlands Technische 

Afspraak: NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energie-

prestatie van gebouwen – Bepalingsmetho-

de’. Met NTA 8800 kan niet alleen de energie-

prestatie van nieuwbouw worden berekend, 

maar ook de energieprestatie van bestaande

gebouwen. Het gaat daarbij zowel om woning- 

als utiliteitsbouw.

Waarom is er voor een NTA gekozen en niet

voor een norm? De procedure om tot een norm

te komen neemt veelal meer tijd in beslag om-

dat normontwikkeling op basis van consensus

verloopt. Gezien de snelheid die vanuit Euro-

pees perspectief in deze ontwikkeling is gebo-

den, is gekozen voor een NTA. Omdat er naast 

snelheid ook behoefte is aan draagvlak in de
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gehele markt is er in het proces van de ontwik-

keling van de NTA wel gestreefd naar consen-

sus. Dat is bereikt door draagvlak te creëren 

middels een programmaraad en projectgroep. 

Het zo breed mogelijk betrekken van de markt 

heeft dus voorop gestaan.

De berekeningen van de energieprestatie van 

gebouwen worden uitgevoerd met speciale 

rekenprogramma’s. Deze zijn geattesteerd vol-

gens de herziene beoordelingsrichtlijn, BRL 

9501 ‘Methoden voor het berekenen van het 

Energiegebruik van gebouwen en de energeti-

sche en financiële gevolgen van energiebe-

sparingsmaatregelen’. Deze rekensoftware is 

ontwikkeld door marktpartijen De Twee Snoe-

ken, Team Uniec 3 (samenwerking tussen 

Earth Energieadvies BV en DGMR Software BV) 

en VABI.

Energieprestatie-advies

Het huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) 

is komen te vervallen bij de oplevering, ver-

koop of nieuwe verhuur van een gebouw. Het 

zelf online aanvragen van een vereenvoudigd 

energielabel is daardoor sinds 1 januari 2021 

niet meer mogelijk. Voor het bepalen van het 

nieuwe energielabel komt een vakbekwaam 

energieadviseur aan huis die daarvoor gedi-

plomeerd is en werkt voor een gecertificeerd 

bedrijf/organisatie (conform BRL 9500 ‘Ener-

gieprestatieadvisering’). De adviseur neemt 

de woning op en berekent hoeveel energie er 

nodig is voor verwarming, warm water, ventila-

tie en koeling van de woning en stelt een ener-

gielabelletter vast. De energielabelletter moet 

in de verkoop- of verhuuradvertentie worden 

vermeld. Energielabels blijven tien jaar geldig 

vanaf registratiedatum, ook energielabels die 

zijn geregistreerd vóór 1 januari 2021.

Het verbeterde energielabel en het bijbeho-

rende energieprestatie-advies zijn gebaseerd 

op NTA 8800. Het nieuwe energielabel brengt 

wel meer kosten met zich mee. Naar verwach-

ting ligt dat bedrag op gemiddeld € 100,- voor 

appartementen en € 190,- voor eengezinswo-

ningen, afhankelijk van het type woning, de 

beschikbare informatie en de tijd die een advi-

seur nodig heeft om de woning op te nemen. 

De prijsontwikkeling van het nieuwe energiela-

bel wordt in 2021 gemonitord en er worden 

mogelijkheden verkend om de kosten te druk-

ken. Zo wordt nader onderzocht of het nieuwe 

energielabel digitaal of met ondersteuning van 

een energieadviseur op afstand aangevraagd 

kan worden.

Grote invloed gebouwontwerp 

De rekenmethodiek voor de bepaling van de 

energiebehoefte in kWh per vierkante meter 

per jaar (BENG 1) moet rekening houden met 

diverse factoren. Zo zal een vrijstaande wo-

ning meer warmte verliezen dan een apparte-

ment in een woongebouw. Maar door de 

steeds warmere zomers gaat ook koeling een 

steeds grotere rol spelen bij het bepalen van 

de energiebehoefte. In NTA 8800 wordt daar 

zo veel mogelijk rekening mee gehouden.

De BENG-1-eis voor nieuwe gebouwen wordt 

bepaald door de verhouding tussen oppervlak 

van de gebouwschil (Als) en vloeroppervlak 

(Ag), de zogenoemde geometrieverhouding. 

Hiermee wordt een differentiatie per woning-

bouwtype gerealiseerd. Patiobungalows en 

tiny houses zijn namelijk voorbeelden van wo-

ningen die door hun relatief grote schilopper-

vlak moeilijk aan een vaste BENG-1-eis zouden 

kunnen voldoen. Om te voorkomen dat er on-

evenredige kosten gemaakt moeten worden 

om kleinere woningen aan de BENG-1-eisen te 

laten voldoen, is er gekozen voor een eis die 

afhankelijk is van de compactheid van een ge-

bouw.

De BENG-1-eis voor de meeste tussenwonin-

gen is 55 kWh/m².jr. Lichte bouwwijzen, zoals 

houtskeletbouw- en staalframebouwwonin-

gen, hebben echter te maken met een grotere 

energiebehoefte doordat het accumulerende 

vermogen minder is (minder massa binnen de 

gebouwschil). Vandaar dat er voor woonge-

bouwen, grondgebonden woningen en vakan-

tiewoningen (logiesfuncties anders dan in een 

logiesgebouw), een compensatie mogelijk is. 

Voor deze gebruiksfuncties in een gebouw of 

een gedeelte daarvan, met een naar gebruiks- 

oppervlak gewogen gemiddelde specifieke 

interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m2K of 

minder, bepaald volgens NTA 8800, worden 

de aangegeven maximumwaarden voor ener-

giebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr.

Invloed gebouwontwerp

Vooral architecten, adviseurs en vastgoedbe-

heerders zullen veel merken van de nieuwe 

rekenmethodiek en eisen. De invloed van het 

gebouwontwerp op de energieprestatie is na-

melijk veel groter als gevolg van de overstap 

van EPC/EI naar kWh per m2. Zo spelen ge-

bouwvorm, verhouding open/dicht en dag-

lichttoetreding een veel grotere rol. Projectont-

wikkelaars, installateurs en aannemers zullen 

daarnaast moeten zorgen voor een goede sa-

menhang tussen installaties en gebouw. Voor-

al bij aardgasloos bouwen worden nieuwe 

technieken belangrijk, zoals lagetemperatuur-

verwarming en warmtepompen. 

Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk 

moet er meer zekerheid zijn dat de beloofde 

energieprestatie ook daadwerkelijk in de prak-

tijk wordt gehaald. En dat sluit dan weer mooi 

aan bij de inwerkingtreding van de Wet kwali-

teitsborging voor het bouwen die op 1 januari 

2022 van kracht wordt. Ook hieraan zal Bouw-

kwaliteit in de Praktijk dit jaar ruim aandacht 

besteden, zodat u klaar bent voor de huidige 

en toekomstige veranderingen in de bouwre-

gelgeving!


