
12   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

BENG: 
toetsen vergunnings- 
aanvraag en oplevering 

Voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de 

omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna 

Energieneutrale Gebouwen (BENG), zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van Bouwbesluit 

2012. Voor personen en bedrijven die energieprestatieberekeningen mogen maken ten 

behoeve van een vergunningsaanvraag gelden ook nieuwe eisen. In dit artikel wordt dit 

toegelicht en wordt de rol van het bevoegd gezag besproken.

Tekst drs. D. Breedveld

Beeld gekozen door redactie
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D
e BENG-eisen vloeien voort uit het 

Energieakkoord voor duurzame groei 

en uit de Europese Energy Perfor-

mance of Buildings Directive (EPBD). 

Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat 

aanvragen van de omgevingsvergunning al 

vanaf 1 januari 2019 moesten voldoen aan de 

BENG-eisen. Voor het bepalen van de energie-

prestatie wordt in het Bouwbesluit verwezen 

naar de NTA 8800 als bepalingsmethode.

Eisen voor BENG

In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 

de energieprestatie voor Bijna Energieneutrale 

Gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

• de maximale energiebehoefte in kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar;

• het maximale primair fossiel energiege-

bruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksop-

pervlak per jaar;

• het minimale aandeel hernieuwbare energie 

in procenten.

Deze eisen vervangen de EPC, die tot 1 januari 

2021 de eis voor nieuwbouw betrof. BENG is 

gebaseerd op een driestappenstrategie om 

een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias 

Energetica. De EPC voldoet niet meer. Je kunt 

bijvoorbeeld een grote glaswand in een ge-

bouw zetten en de EPC-eis halen door deze 

energieverliezen bij glas te compenseren met 

zonnepanelen.

De energieprestatiemethodiek (NTA 8800) 

houdt geen rekening met energieverliezen als 

gevolg van de geometrie/compactheid van 

een gebouw. De hoogte van de BENG-eisen 

(de BENG-1-eis) is om die reden wel afhanke-

lijk gemaakt van de geometrie/compactheid 

van het gebouw.

Korte bouwfysische uitleg

BENG 1. Energiebehoefte

Voor het bepalen van de energiebehoefte 

wordt de energiebehoefte voor verwarming en 

koeling opgeteld. Deze kijkt naar een optimale 

kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de 

verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, 

de mate van isolatie, de mate van kierdichting 

als de aanwezigheid van koudebruggen een 

rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het 

samenspel van genoemde factoren, de vorm 

(geometrie) en de ligging van een gebouw zijn 

van belang om de energiebehoefte van een 

gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 

gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gere-

kend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatie-

systeem. De energiebehoefte invullen kan met 

hernieuwbare of fossiele energie.

BENG 2. Primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een op-

telsom van het primair energiegebruik voor 

verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding 

en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt 

ook het primair energiegebruik voor verlich-

ting en voor bevochtiging (indien aanwezig) 

mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebou-

wen geldt dat, als er PV-panelen of andere 

hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, 

de opgewekte energie van het primair energie-

gebruik wordt afgetrokken.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie wordt be-

paald door de hoeveelheid hernieuwbare 

energie te delen door het totaal van hernieuw-

bare energie en primair fossiel energiege-
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bruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit 

zon, biomassa, buitenlucht en bodem en ver-

groot het aandeel hernieuwbare energie.

Uitzonderingsmogelijkheid minimumaandeel 

hernieuwbare energie

Er kan een bijzondere situatie bestaan waar-

door het door locatie gebonden omstandighe-

den niet mogelijk is om aan de minimumeis 

voor het aandeel hernieuwbare energie te vol-

doen. In dat geval is er voor woongebouwen 

een uitzonderingsmogelijkheid om af te wij-

ken van de voorgeschreven minimumwaarde. 

De voorschriften zijn specifieker toegelicht in 

de ‘Leidraad afwijking eis aandeel hernieuw-

bare energie’, die onder andere via www.rijks-

overheid.nl is te vinden.

Gezond binnenklimaat en TOjuli

Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn 

consequenties van de eisen. Hierdoor wordt 

het realiseren van een gezond binnenklimaat 

in hogere mate afhankelijk van de voorzienin-

gen voor de luchtverversing in de gebouwen. 

Bij de verdere ontwikkeling van bijna energie-

neutrale concepten is dit een belangrijk aan-

dachtspunt. Van belang is dat ontwerpers van 

gebouwen in hun ontwerp rekening houden 

met de circulatiestromen van koude lucht in 

een gebouw. Bij de verdere ontwikkeling van 

bijna energieneutrale concepten is dit een be-

langrijk aandachtspunt.

We worden daarbij ook geconfronteerd met 

steeds warmere zomers. Hiermee neemt de 

noodzaak toe om maatregelen te treffen om 

het risico op oververhitting bij nieuwbouwwo-

ningen te beperken. Nieuwe woningen worden 

zo energiezuinig mogelijk gebouwd, en hou-

den daardoor hun warmte beter vast. Directe 

zonintreding heeft een grote invloed op over-

verhitting bij nieuwbouwwoningen, wat in de 

zomer problemen kan opleveren. Hogere bin-

nentemperaturen leiden tot gezondheidsrisi-

co’s en overlast.

Om hier genoemde redenen bevat de bepa-

lingsmethode NTA 8800 een indicator voor de 

globale voorspelling van het risico op overver-

hitting genaamd TOjuli. Een berekening van 

temperatuuroverschrijding met een dynamisch 

simulatieprogramma kan specifieker voorspel-

len wat het risico op zo’n overschrijding is. In-

dien de TOjuli de grenswaarde van 1,20 over-

stijgt, dient aan de hand van het dynamisch 

simulatieprogramma Gewogen Temperatuur-

overschrijding (GTO) alsnog aangetoond te 

worden dat het risico op oververhitting accep-

tabel blijft. Het aantal gewogen uren mag 

maximaal 450 GTO-uren bedragen.

Belangrijk te weten: als een woning voorzien 

is van een actieve koeling, dan wordt aange-

nomen dat er nauwelijks risico hoeft te zijn op 

temperatuuroverschrijding; er geldt dan geen 

eis aan TOjuli. Bij actieve koeling moeten we 

denken aan bijvoorbeeld een warmtepomp 

met koelfunctie, maar ook het circuleren van 

water uit een bodembron ten behoeve van re-

generatie.

Nieuw samenspel 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe 

BENG-eisen en het aanwijzen van NTA 8800 

als bepalingsmethode verandert er ook een 

aantal belangrijke zaken voor de Vakbe-

kwaam Energieprestatie-adviseur en de EPA- 

Adviesbedrijven. Hierdoor kan er nog meer 

vertrouwen gesteld worden in de aangelever-

de berekeningen en kan de beoordeling door 

de gemeente in principe efficiënt gedaan 

worden.

1. Wat is de betekenis van het nieuwe 
BENG-systeem, wat verandert er in essentie 
voor de bouwplantoetser?
Per 1 januari 2021 is het dus verplicht om ener-

gieprestatieberekeningen te maken volgens 

de NTA 8800. Deze berekeningen worden uit-

gevoerd door een Vakbekwaam Energiepresta-

tie-adviseur en door middel van geattesteerde 

software. Een Vakbekwaam Energieprestatie- 

adviseur heeft echter niet alleen het juiste di-

ploma nodig, maar moet per 1 januari 2021 

ook werken voor een bedrijf dat is gecertifi-

ceerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 

9500. Een andere mogelijkheid voor de BRL- 

9500-certificering is dat een Vakbekwaam 

Energieprestatie-adviseur zich aansluit bij een 

gecertificeerde koepelorganisatie. De BRL 

9500 is ontwikkeld om de kwaliteit van de 

energieprestatieberekeningen en energiela-

bels te waarborgen. Het gaat hier om energie-

prestatieberekeningen waarbij de Vakbe-

kwaam Energieprestatie-adviseur gebruik 

maakt van de geattesteerde software.

Het is daarnaast goed om te weten dat er ver-

schillende eisen aan en bevoegdheden voor 

Vakbekwaam Energieprestatie-adviseurs zijn, 

te weten:

• Vakbekwaam Basisadviseurs Woning of 
Utiliteit. Zij zijn alleen bevoegd om gebouw-

opnamen te doen en energieprestatiebere-

keningen te maken voor energielabels van 

bestaande gebouwen. Zij werken alleen met 

de basisopname van de NTA 8800. Een Vak-

bekwaam Basisadviseur Woning of Utiliteit 

is opgeleid in de nieuwe opnamemethodiek 

conform ISSO 75.1 – Methode 2020 en heeft 

met goed gevolg het CITO-examen EPA-W/B 

of EPA-U/B afgelegd.

• Vakbekwaam Detailadviseurs Woning of 
Utiliteit. Zij zijn bevoegd om het werk van 

basisadviseurs uit te voeren, maar ook om 

energieprestatieberekeningen te maken 

voor nieuwbouw. Dat wil zeggen voor de 

aanvraag omgevingsvergunning en de op- 

levering van gebouwen. Hiervoor werken zij 

met de detailopname van de NTA 8800. Een 

Vakbekwaam Detailadviseur Woning of Uti-

liteit is opgeleid in de nieuwe opnameme-

thodiek conform ISSO 75.1 – Methode 2020 

en heeft met goed gevolg het CITO-examen 

EPA-W/D of EPA-U/D afgelegd.

Er worden derhalve vier categorieën Vakbe-

kwaam EP-adviseurs onderscheiden:

• Vakbekwaam EP-W/B-adviseur: EP-adviseur 

woningbouw basisopname;

• Vakbekwaam EP-W/D-adviseur: EP-adviseur 

woningbouw detailopname (ook vakbe-

kwaam voor EP-W/B);

• Vakbekwaam EP-U/B-adviseur: EP-adviseur 

utiliteitsbouw basisopname (ook vakbe-

kwaam voor EP-W/B);

• Vakbekwaam EP-U/D-adviseur: EP-adviseur 

utiliteitsbouw detailopname (ook vakbe-

kwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D).

De bedrijven of koepels waar deze adviseurs 

voor werken dienen dus ook volgens de BRL 

9500 voor elk eerder genoemd sub-deelge-

bied gecertificeerd te zijn en wel bij een van 

de vier volgende certificerende instellingen 

(CI): SKG-IKOB, Dekra Certification, Kiwa Ne-

derland en EPG Certificering.

Wat de energieprestatieberekeningsoftware 

op basis van NTA 8800 betreft, zijn er op dit 

moment drie programma’s geattesteerd, te 

weten: 2 Snoeken, Uniec en Vabi.

2. In hoeverre kan een bouwplantoetser van 

de gemeente bij de bouwaanvraag vertrouwen 

op de berekening van de Vakbekwaam EP-ad-

viseur?

Gelet op eerder genoemde kan er bij de 

bouwplantoetser van de gemeente dus een 

gerechtvaardigd vertrouwen zijn dat de inge-

leverde energieprestatieberekening klopt. 

Omdat de vergunningverlener echter altijd 

verantwoordelijk blijft, wordt aangeraden om 

onder andere op de volgende punten te con-

troleren:

• Is de berekening gemaakt door een Vakbe-

kwaam Adviseur EPA-W/D of EPA-U/D? Er 

is overigens vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 

2021 een overgangsregeling hieromtrent 

van kracht. Zie hiervoor ook de websites van 

Rijksoverheid en RVO.

• Is de berekening gemaakt met geattesteerde 

software?

• Is de Vakbekwaam Adviseur werkzaam bij 

een gecertificeerd bedrijf?
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• In de berekening mag er, conform NTA 

8800, alleen gebruik worden gemaakt van 

kwaliteits- en/of gelijkwaardigheidsverkla-

ringen die in de database van BGRC zijn 

opgenomen.

• Algemene punten, zoals adres- of perceel-

gegevens op de berekening: komen deze 

overeen met de vergunningsaanvraag?

• Perimeter (omtrek), Gebruiksoppervlak, 

Inhoud: zien we hier merkwaardige zaken? 

Het is echter zeer aannemelijk dat men aan 

de eisen voldoet binnen deze gecertificeer-

de methodiek.

Verder is nieuw per 1 januari 2021:

• De registratie van het voorlopige energiela-

bel door de Vakbekwaam EPA-adviseur bij 

vergunningsaanvraag, inclusief scores en 

BENG-eisen in EP-online. Dit is dus meteen 

ook een hulpmiddel voor het bevoegd gezag 

om informatie in te zien bij de toetsing. Te-

vens geeft dit een garantie dat alleen hiertoe 

bevoegde EPA-adviseurs toegang hebben tot 

deze online registratietool.

• De toetsing op risico op oververhitting 

bij woningbouw, TOjuli of de dynamische 

berekening die onder de 450 GTO-uren moet 

blijven. Het bevoegd gezag heeft de verant-

woordelijkheid om eventueel ingediende 

GTO-berekeningen te controleren en te 

toetsen op voldoen aan de eis van maximaal 

450 GTO.

↘ Informatie over de auteur

 Drs. D. Breedveld is werkzaam bij de Directie Bouwen en 

Energie | Bouwregelgeving en -kwaliteit bij het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Belangrijk is om zich te realiseren dat er een 

spanningsveld is tussen de BENG-1-eis en de 

TOjuli-eis, zeker indien het bevoegd gezag 

scherpere energieprestatie-eisen stelt aan wo-

ningbouw. Een hogere BENG-1-eis heeft name-

lijk als gevolg dat het gebouw meer warmte 

vasthoudt. Het is daarom belangrijk te kijken 

naar een goed integraal ontwerp.

Bij gerede twijfel kan de toetser altijd extra 

informatie aanvragen of afkeuren. Het be-

voegd gezag mag echter geen extra eisen stel-

len aan een berekening die niet in het wettelij-

ke systeem voorzien zijn. Het bevoegd gezag 

mag dus bijvoorbeeld niet bij de beoordeling 

de bepalingsmethode NTA 8800 (of BRL9501 

geattesteerde rekensoftware) afwijzen.

3. En bij de oplevering?
Zoals eerder aangegeven worden berekenin-

gen ten behoeve van de vergunningsaanvraag 

per 1 januari 2021 door de Vakbekwaam EPA- 

adviseur geregistreerd in EP-online. Bij opleve-

ring wordt deze door de Vakbekwaam EPA-ad-

viseur omgezet in een definitief energielabel. 

Er hoeft alleen een herberekening gedaan te 

worden, wanneer de oplevering afwijkt van het 

ingediende plan. Het is de verantwoording van 

de EPA-adviseur om erop toe te zien dat de 

opgeleverde prestatie overeenkomt met de 

prestatie van de vergunningsaanvraag. Mocht 

deze om moverende redenen afwijken, dan 

moet er bij oplevering uiteraard nog steeds 

wel aangetoond worden dat er aan de Bouw-

besluit-eisen wordt voldaan.

4. Klopt het dat er uitzonderingen kunnen zijn 
voor BENG 3 voor woongebouwen? Hoe zit dat 
precies?
Ja, dit klopt. Zoals eerder al onder BENG 3 is 

aangegeven kunnen er bijzondere situaties 

bestaan waardoor het door locatie gebonden 

omstandigheden niet mogelijk is om aan de 

minimumeis voor het aandeel hernieuwbare 

energie te voldoen. In dat geval is er voor 

woongebouwen een uitzonderingsmogelijk-

heid om af te wijken van de voorgeschreven 

minimumwaarde. De voorschriften zijn speci-

fieker toegelicht in de ‘Leidraad afwijking eis 

aandeel hernieuwbare energie’, die onder an-

dere via www.rijksoverheid.nl is te vinden.

5. Mogen gemeenten lokaal strengere eisen 

stellen dan de landelijke BENG-eisen?

Vanaf invoering van de Omgevingswet (voor-

zien per 2022) mogen alle gemeenten in hun 

omgevingsplan (gebiedsgericht) strengere 

BENG-eisen stellen die vervolgens van toepas-

sing zijn op alle bouwwerken. Voor de volle-

digheid: dit geldt niet alleen voor de BENG-ei-

sen, maar ook voor de MPG-eis. ←
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