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1. Voorwoord
Voor u ligt een scriptie van het afstudeeronderzoek over het invoeren van het Energielabel
Nieuwbouw bij Dura Vermeer. Dit onderzoek is uitgevoerd in het vierde leerjaar aan de
Hogeschool Utrecht te Utrecht ter afronding van de HBO Bachelor Bouwkunde. Met dit
onderzoek zal ik afstuderen in de richting Bouwtechniek met als tweede richting Bouwfysica.
De uitvoering van de afstudeeropdracht vond plaats bij Dura Vermeer Bouw Midden West
BV in Cruquius. De opdracht bestaat uit het onderzoeken wat de gevolgen zijn van de
nieuwe regelgeving Energielabel Nieuwbouw zodat Dura Vermeer haar organisatie hierop
kan voorbereiden. Dura Vermeer Bouw Midden West is een zelfstandig bedrijf binnen de
Divisie Bouw en Vastgoed.
Bij deze wil ik graag Dura Vermeer bedanken voor deze prettige en interessant afstudeer
plaats. Tevens wil ik mijn begeleiders bedanken, Dhr. J. Ossendrijver (Dura Vermeer), Dhr. J
Spreksel (1e begeleider HU), Mevr. M van der Laan (2e begeleider HU), voor het begeleiden
van mijn afstudeer traject. Als laatste wil ik alle andere personen bedanken die mij hebben
geholpen tijdens mijn afstudeeronderzoek, zoals werkvoorbereiders, uitvoerders,
adviesbureaus en werknemers van Dura Vermeer.

Graag wens ik u veel lees plezier.
Roy Hoogeveen
Cruquius, Maart 2013
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2. Samenvatting
Achtergrond
De voorliggende scriptie betreft een afstudeeronderzoek vanuit de Hogeschool Utrecht
opleiding bouwkunde voor Dura Vermeer Bouw Midden West. Het onderwerp is Energielabel
Nieuwbouw en komt voort uit een verwachte nieuwe regelgeving die door Europese
richtlijnen verplicht gesteld gaat worden.
Bij het Energielabel Nieuwbouw zal daadwerkelijk in de praktijk worden gecontroleerd of de
vooraf berekende energieprestaties (EPC) van de woning is behaald. Tevens zal het
Energielabel inzichtelijk maken dat nieuwbouw veel energiezuiniger is dan bestaande bouw.
Tot op heden heeft Dura Vermeer nog nauwelijks informatie over het Energielabel
Nieuwbouw en hebben daarom mij gevraagd een onderzoek te doen naar wat de gevolgen
zijn voor de organisatie/werkprocessen bij invoering van het Energielabel Nieuwbouw.
Doel
De doelstelling van de afstudeeropdracht is om Dura Vermeer te informeren en voor te
bereiden op het Energielabel Nieuwbouw. Verder zal er onderzocht worden wat er voor Dura
Vermeer gaat veranderen in het (bouw)proces waarbij er wordt gekeken naar de werkwijze
en de aandachtspunten op de bouwplaats.
Methode
Om het doel te behalen zijn verschillende methodes gebruikt. Dit zijn: een literatuur
onderzoek; informatie van bedrijven; voorlichtingen; interviews en ervaringen uit de praktijk
door middel van bezoeken op de bouwplaats. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van
publicaties op internet omdat het onderwerp zeer recent en actueel is.
Resultaten
Door bouwplaats bezoeken, detail studie, metingen en foto voorbeelden is duidelijk
geworden waar de aandachtpunten tijdens de uitvoering zitten om te voldoen aan het
energielabel. Deze aandachtspunten worden weergegeven in hoofdstuk 8 door middel van
voorbeeld foto’s en opmerkingen. Tevens zijn tijdens het onderzoek oplossingen onderzocht
om de aandachtspunten te verbeteren. Om te kijken hoever Dura Vermeer al voldoet aan het
Energielabel is op het project ‘’De Sniep’’ een EPC controle uitgevoerd volgens het
opnameprotocol (zie hoofdstuk 9). Om Dura Vermeer voor te bereiden op het Energielabel is
een manier onderzocht om de werknemers op de hoogte te brengen van het Energielabel
Nieuwbouw. Dit heeft geresulteerd tot een poster voor de uitvoering zie hoofdstuk 12.
Daarnaast is een document opgesteld welke de hoofdlijnen van het Energielabel bevatten
met daarbij de belangrijke adviezen (zie hoofdlijnen Energielabel Nieuwbouw document).
Conclusie
Met dit onderzoek wordt Dura Vermeer in de gelegenheid gesteld om de organisatie klaar te
maken voor de juiste invoering van het Energielabel Nieuwbouw. Met de poster, het
document, adviezen en eindrapport kunnen fouten en problemen in de projectvoorbereiding
en projectuitvoering worden voorkomen. Mijn aanbeveling is de poster en het document
‘’hoofdlijnen Energielabel Nieuwbouw’’ te verspreiden aan alle medewerkers in de
voorbereiding en productie zodat deze op de hoogte zijn van het Energielabel Nieuwbouw.
Voor degene die er daadwerkelijk mee gaan werken zal het doorlezen van het eindrapport
een zeer goede voorbereiding zijn voor de gevolgen van het komende Energielabel
Nieuwbouw.
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4. Afkortingenlijst

EPC

-

EnergiePrestatieCoëfficiënt

NEN

-

NEderlands Normalisatie-instituut

EPA

-

Energie Prestatie Advies

EPG

-

EnergiePrestatienorm van Gebouwen

EPN

-

EnergiePrestatie Nieuwbouw

EPBD

-

Energy Performance of Buildings Directive
(Europese richtlijn energieprestatie gebouwen)

BRL

-

Beoordelingsrichtlijn
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5. Inleiding
5.1 Aanleiding
Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht om bij het verkopen of verhuren van een woning een
energielabel of EPC berekening af te geven. De EPC of het Energielabel geeft de
energieprestaties van de woning weer. De EPC berekening wordt in de ontwerp fase
berekend en het (bestaande)Energielabel wordt globaal bepaald m.b.v. een
berekenprogramma. Maar bij beide wordt er niet bewezen of ook daadwerkelijk de beloofde
energieprestatie wordt behaald in de praktijk. Om de energieprestatie van woningen te
verbeteren en het Energielabel meer waarde te geven wordt vanuit Europa het zogeheten
Energielabel Nieuwbouw in 2013 verplicht gesteld. Het Energielabel Nieuwbouw gaat gelden
voor alle nieuwbouw woningen waardoor bij oplevering een controle wordt uitgevoerd. Hieruit
zal blijken of de berekende EPC ook daadwerkelijk wordt behaald. De controle Energielabel
Nieuwbouw bestaat grofweg uit 3 punten:
• Het tijdens het bouwproces bijhouden van documentatie op de bouwplaats van
belangrijke materialen die van invloed zijn op de energie prestaties. Bij oplevering wordt
deze documentatie doorgenomen en gecontroleerd door de EPN-adviseur.
• Foto’s van belangrijke punten waarop het EPC is gebaseerd, zoals het plaatsen van
isolatie, aansluitingen van isolatie, dikte en type van isolatie, manier van dak doorvoer,
geplaatste installaties met de juiste manier van bevestigen, merk en type van installaties.
• En uiteindelijk een praktijkcontrole door EPN-adviseur waarbij de praktijk wordt
gecontroleerd met de EPC berekening.
Als deze punten zijn gecontroleerd wordt uiteindelijk het Energielabel Nieuwbouw afgegeven
door een gecertificeerd EPN-adviseur. Bij dit nieuwe label kan er een label tot A++++ worden
behaald wat bij het bestaande label meestal maar tot label-A liep. Dura Vermeer heeft nog
geen ervaring met het Energielabel Nieuwbouw en wil daarom graag weten wat het
Energielabel Nieuwbouw inhoudt en wat dit te betekenen heeft voor het bouwproces.
5.2 Probleemstelling
De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd:
Dura Vermeer is onvoldoende bekend met het werken en de gevolgen van het Energielabel
Nieuwbouw welke in de toekomst verplicht gaat worden. Indien dit label niet wordt afgegeven
kunnen de gebouwen of woningen niet of moeilijk worden verkocht.
5.3 Doelstelling
De doelstelling is op gericht om Dura Vermeer te informeren en voor te bereiden op het
Energielabel Nieuwbouw. Verder zal er onderzocht worden wat er voor Dura Vermeer gaat
veranderen in het (bouw)proces waarbij wordt gekeken naar de werkwijze en de
aandachtpunten op de bouwplaats. Indien nodig worden er detail aanpassingen bedacht om
het Energielabel Nieuwbouw makkelijker te kunnen behalen. Hieruit zal uiteindelijk een
adviesplan en implementatieplan worden gemaakt en indien mogelijk gedeeltelijk getest
worden op een bouwproject van Dura Vermeer.
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6. Theoretische achtergrond / literatuuronderzoek
6.1 Wanneer zijn de regels en eisen in de bouw ontstaan?
Om een beeld te krijgen waar de regels in de bouw vandaan komen is hieronder een lijst opgesteld
met de jaartallen waarin belangrijke organisatie, regelgeving of eisen zijn ontstaan.
Jaren opbouw normen en eisen (vooral energie prestaties)
1916:

Nederlands Normalisatie-instituut opgericht (nen.nl)

1979:

Europees parlement (europarl.europa.eu)
Eerste officiële ISO Internationale norm voor kwaliteitsmanagement (iso.org)

1987:
EPC wordt verplicht bij bouwaanvraag (staatblad nr. 383)
1995:
1996:

EPC eis 1,4 (staatblad nr. 383)

1998:

EPC eis 1,2 (staatsblad nr. 461)

2000:

EPC eis 1,0 (staatsblad nr. 513)

2000:

Nederlands Normalisatie-instituut wordt NEN (nen.nl)

2003:

EPBD Energy Performance of Buildings Directive Richtlijn 2002/91/EG
(agentschapnl.nl)(eur-lex.europa.eu)(Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen 4-1-2003)

2006:

EPC eis 0,8 (staatsblad nr. 528)

2008:

Verplicht energielabel af te geven bij verkoop bestaande woning (EPBD richtlijn
2002/91/EG)

2009:

Overheid of public gebouwen groter dan 1000 m2 dient het energielabel op een
opvallende plaats te hangen jonger dan 10 jaar. (agentschapnl.nl)

2010:

EPBD richtlijn 2010/31/EU herziend (agentschapnl.nl) )(eurlex.europa.eu)(Publicatieblad van de Europese Unie 18-6-2010)

2010:

Een energielabel wordt afgegeven door een adviseur met een geldig NL- EPBD
procescertificaat als bedoeld in BRL 9500, delen 00, 01 en 03, zoals vastgesteld op
20 augustus 2009 en volgens de bepalingsmethode zoals vastgelegd in de ISSO 75
en 82 publicaties, uitgave oktober 2009. (overheid.nl)

2011:

EPC eis 0,6 (staatblad nr. 728 en 802)

2012 juli:

De bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouw van woningen (NEN 5128) en
utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm(EPG), de NEN 7120
(agentschapnl.nl/epn)(nen.nl).

2012 sept:

Energielabel Nieuwbouw protocol opgesteld (ISSO-publicaties 82.1)

2013:

Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 Energielabel Nieuwbouw woningen(kbi.nl)

2013:

Energielabel Nieuwbouw wordt verplicht gesteld door Europa (EPBD richtlijn
2010/31/EU herziend)

2015:

Verwachte EPC eis 0,4 (agentschapnl.nl/epn)
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6.2 Korte toelichting van de belangrijkste organisaties en regelgeving
ISO
De Organisatie ISO stellen en beheren duizenden verschillende
internationale normen op. De ISO 9001 is de meest bekende
internationale
ISO-norm.
Deze
norm
staat
voor
de
kwaliteitsmanagementsystemen welke ook vaak terug komt in de
bouw. (ISO www.NEN.nl, 2013) (ISO 9001 wikipedia, 2013) (ISO.org,
2013)
afb. 1 Logo van ISO
(ISO.org, 2013)

EPBD
De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD
(Energy Performance of Buildings Directive) is in 2002 door het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gepubliceerd
en in werking getreden. Deze richtlijn is opgesteld om de
energieprestaties van gebouwen in Europa te stimuleren en te
verbeteren. De EPBD verplicht alle EU-landen een vijftal activiteiten:
• Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de
methode
ter
berekening
van
een
geïntegreerde
energieprestatie van gebouwen;
•

Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe afb. 2 Logo van EPBD
gebouwen;
(piebeheer, 2013)
• Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote
gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden;
• De energiecertificering van gebouwen(Energielabel);
• De regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een
eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar.
Een erg belangrijk punt bij dit onderzoek is dat het Energielabel vanuit de EPBD tot stand is gekomen.
Wel heeft elke EU lidstaat een zekere mate van vrijheid om de EPBD te vertalen naar de eigen
nationale situatie. (EPBD agentschapnl, 2013) (Publicatieblad van de Europese Unie, 2002, 2004)
NEN
De NEN komt vanuit in 1916 opgerichte Nederlands
Normalisatie-instituut sinds 8 mei 2000 heet het
Nederlandse
Norm(NEN).
De
NEN
is
een
samenwerkingsverband
van
het
Nederlands
Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. NEN
begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. afb. 3 Logo NEN (Logo NEN, 2013)
Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met
elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als
onafhankelijk partij gaat NEN na aan welke normen er behoefte is en brengt dan de organisatie en
belanghebbenden bij elkaar om deze normen te ontwikkelen. De NEN is vooral binnen Nederland
actief maar ook Europees en wereldwijd. Er zijn ruim 1500 specifiek Nederlandse normen, maar er zijn
er nog meer geldig omdat deze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN) of op wereldschaal
geldig zijn (ISO).Er is voor bijna alles een norm beschikbaar, zoals van keuringsmethoden en
papierformaten tot de brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken.
(www.NEN.nl, 2013) (NEN wikipedia.org, 2013)
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EPC
De EPC is een erg belangrijk onderwerp bij dit onderzoek omdat het
Energielabel vanuit de EPC wordt bepaald. EPC staat voor
Energieprestatiecoëfficiënt en drukt in 1 getal uit hoe goed een
gebouw presteert volgens de energieprestatienorm. Daarin wordt het
energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, verlichting en
een aantal kleinere posten meegewogen. Tot 2012 werd er gewerkt
met de NEN normen 5128 voor woningbouw en NEN 2916 voor
utiliteitbouw met daarbij hoorden rekenprogramma normen NPR 2917
en 5129. Sinds 2012 zijn deze energieprestatienormen vervangen
door de norm EPG met de NEN 7120 met de nieuwe versie 2.1 NPR
2917 en 5129. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit
en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te
dienen. Vanaf 2011 geldt de norm van een EPC van 0,6 en er wordt afb. 4 Logo EPC (EPC afb., 2013)
verwacht dat in 2015 de norm naar 0,4 wordt verlaagd.
Hoe lager de EPC hoe beter de energieprestatie waardoor het gebouw dus een lager energie verbruik
nodig heeft. De EPC geeft het verlies van energie/warmte door de gebouwschil weer en het gebouw
gebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het
binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting van een gebouw. De EPC houdt geen rekening
met overige huishoudelijk energiegebruik zoals voor wassen, koken, koelkast en andere apparatuur.
Bij de EPC berekening wordt volgens het standaard bewoners gedrag gerekend. Het energieverbruik
is namelijk erg afhankelijk van het bewonersgedrag en daarom zal in de praktijk de energieverbruik
erg kunnen verschillen met het verwachte energieverbruik. De EPC eis geeft alleen de minimale eis
waaraan een woning aan dient te voldoen maar er mag dus ook volgens een beter EPC worden
gebouwd. De gene die de bouwaanvraag indient mag zelf bepalen hoe deze eis wordt behaald. Door
bijvoorbeeld veel te isoleren of betere installaties. Een belangrijk punt is dat ongeacht de grote of type
woning de zelfde maatregelen moet worden genomen om de EPC te halen. Dus grote woningen of
woningen met veel dak- of geveloppervlak mogen dus meer energie gebruiken om aan dezelfde EPCeis te voldoen dan kleine compacte woningen. (Rijksoverheid EPC, 2013) (EPC wikipedia, 2013)

afb. 5 Warmteverloop in constructie(detail) (Nieman, 2013)
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6.3 Bestaande Energielabel
In 2008 is vanuit de EPBD verplicht gesteld dat bij verkoop of verhuur van woningen en
utiliteitsgebouwen een energieprestatiecertificaat(Energielabel) moet worden afgegeven. De EPBD wil
met deze richtlijn een verbetering van energieprestaties van gebouwen bereiken. Door dit energielabel
krijgt de koper of huurder vooraf een overzichtelijk inzicht in het energiegebruik van het gebouw. Als
het gebouw jonger is dan 10 jaar kan er ook aan deze verplichting worden voldaan met de EPC
berekening. Er hoeft dan geen extra Energielabel opgesteld te worden. Dit is voordelig voor de
bouwer van de woning omdat het toch al verplicht is om bij de bouwaanvraag een EPC berekening in
te dienen. (Richtlijn, EPBD, 2002/91/EG) (EPBD agentschapnl, 2013)
Opbouw
Het Energielabel bestaat meestal uit twee pagina’s:
1. Op de eerste pagina wordt de locatie aangegeven waar het
opgestelde energielabel van toepassing is en het berekende
EPC getal met daarbij hordende kleur label met letter.
2. Op de tweede pagina worden mogelijke maatregelen welke
op dat moment efficiënt zijn om de Energieprestaties van de
woning te verbeteren. Voor de juiste keuze van het uitvoeren
van de maatregelen is het laten maken van een
maatwerkadvies(voorheen
EPA)
zinvol.
In
het
maatwerkadvies wordt bekeken wat terugverdientijd is en hoe
hoog het rendement is bij het uitvoeren van een maatregel of
een combinatie van maatregelen. (EPBD agentschapnl,
2013)
Er zijn een aantal uitzondering waarvoor er geen
energielabel verplicht is.
Dit zijn:
• monumenten als bedoeld in de Monumentenwet
1988, of een provinciale of gemeentelijke
monumentenverordening,
• bestaande gebouwen met een bouwvergunning vanaf
afb. 6 Voorbeeld van Energielabel certificaat
1 januari 1998,
• gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en (meerland, 2013)
religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën),
• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2, kleine
wooneenheden in een appartementengebouw of geschakeld aan een rij eengezinswoningen
hebben dus wel een energieprestatiecertificaat nodig bij bouw, verkoop en verhuur.
Verder is het energielabel niet verplicht voor nieuwe en bestaande gebouwen (gebruiksfuncties),
waarvoor bij nieuwbouw van een dergelijk gebouw op grond van het Bouwbesluit 2003 geen
energieprestatiecoëfficiënt van toepassing is.
In de huidige wetgeving kan het verstrekken van een Energielabel niet via bestuursrechtelijke weg
worden afgedwongen. Dit betekent dat indien verkoper/ verhuurder en koper/ huurder uitdrukkelijk
overeenkomen geen behoefte te hebben aan een Energielabel, de verkoop/ verhuur ook zonder
Energielabel mag doorgaan. (piebeheer, 2013) (EPBD agentschapnl, 2013)
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Regelgeving
Om een geldig energielabel te krijgen dient het energielabel zijn opgesteld door een gecertificeerde
energielabel adviseur volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500-01). Tevens dient de software
waarmee het Energielabel wordt bepaald zijn goedgekeurd volgens Beoordelingsrichtlijn 9501. De
adviseur dient het Energielabel af te melden bij SenterNovem die namens de overheid de certificering
handhaaft waarna
het wordt geregistreerd in een speciaal databank. (piebeheer, 2013)
(Energielabel.nl, 2013)
Voordelen van een Energielabel
Het Energielabel geeft een overzichtelijk inzicht waardoor de
koper of huurder de energieprestaties van verschillende
woningen makkelijk kan vergelijken en ook beter kan
onderhandelen met de gebouweigenaren. Tevens kan er snel
worden bekeken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering
van de energieprestaties van de woning. (piebeheer, 2013)
Geldigheidsduur
Het energielabel is 10 jaar geldig. Dit betekent dat hetzelfde
energielabel binnen die 10 jaar steeds kan worden doorgegeven
aan een nieuwe koper/huurder van de woning. (Energielabel.nl,
2013)
afb. 7 Energielabel illustratie
(google.nl/afbeelding)

Nieuw energielabel na verbouwing?
Als de woning na afgifte van het energielabel is verbouwd, dan is het niet verplicht een nieuw
energielabel te laten maken. Maar het is wel slim om na de woningverbetering een nieuw energielabel
te laten opstellen, want een beter energielabel levert een hogere verkoop- of verhuurprijs op.
Tevens als een gecertificeerd adviseur een Energie Prestatie Advies (EPA) heeft laten opstellen
tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008, dan hoeft er geen nieuw energielabel worden gemaakt voor de
verkoop van de woning. (Rijksoverheid.nl energielabel, 2012)
Kosten
De kosten voor het laten opstellen van een energielabel of maatwerkadvies zijn afhankelijk van de
woning. Tevens bepaald de adviseur zelf de prijs voor het label. De prijzen beginnen ongeveer bij 200
euro. Als een woning met een bestaand label opnieuw gelabeld dient te worden dan begint de prijs
ongeveer bij 50 euro.
Bij appartementen is het mogelijk het hele complex in een keer te bekijken. Er wordt dan wel per
appartement een Energielabel afgegeven maar door het complex geheel te bekijken zullen de kosten
een stuk lager zijn. (Energielabel.nl, 2013)
Overige bronnen van hoofdstuk 6.3:
(Energielabel agentschapnl, 2013) (elabel.info, 2012) (milieucentraal energielabel, 2013)
(Publicatieblad van de Europese Unie, 2002, 2004)
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6.4 Energielabel Nieuwbouw
In de herziende EPBD richtlijn 2010/31/EU wordt vanuit Europa verplicht gesteld dat bij de oplevering
van een nieuwbouw project of woning een verplicht Energielabel wordt afgegeven, het zogeheten
Energielabel Nieuwbouw of Nieuwbouwlabel. Dit label is een ander Energielabel dan het bestaande
label dat al gebruikt wordt sinds 2008 en heeft dus ook andere regels en eisen. Waarbij bij het
bestaande label grofweg en zonder daadwerkelijke bewijsmaterialen het Energielabel bepaald wordt
zal bij het Nieuwe label echt bewezen moeten worden in de praktijk dat de woning voldoet aan de
EPC berekening. Met het Energielabel Nieuwbouw hoopt de EPBD in Europa de energieprestatie van
gebouwen te stimuleren en te verbeteren. In vergelijking met het bestaande label kan er met het
Energielabel Nieuwbouw een beter label gehaald worden tot label A++++ dat staat voor EPC 0,2 of
beter. Door het Energielabel Nieuwbouw zal er een concurrentievoordeel ten opzichte van het
bestaande woningbouw ontstaan omdat de bestaande woningen vaak een stuk slechtere EPC hebben
en met het bestaande label meestal niet een beter label dan label A te behalen valt. (Richtlijn, EPBD,
2010/31/EU ) (Lente-akkoord.nl, 2012)
Stand van zaken van het invoeren van Energielabel Nieuwbouw
Vanuit de EPBD wordt verplicht gesteld dat het Energielabel Nieuwbouw per 2013 in alle EU lidstaten
wordt ingevoerd. Nederland was van plan om het Energielabel Nieuwbouw 1 januari 2013 in te voeren
maar in augustus 2012 meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het Energielabel Nieuwbouw
wordt uitgesteld naar 1 juli 2013. Het uitstel geeft aannemers en ontwikkelaars meer tijd om aan de
nieuwe regels die samen gaan met een oplevertoets te kunnen wennen en voldoen. Die extra tijd kan
cruciaal zijn om juridische conflicten met kopers of opdrachtgevers bij oplevering te voorkomen.
Alsnog werd op 20 november 2012 het wetsvoorstel energieprestatie
gebouwen(Energielabel Nieuwbouw) door de Tweede Kamer
verworpen. Het is nu(maart 2013) nog onduidelijk wanneer het
Energielabel Nieuwbouw echt in werking gaat treden. Verschillende
belangrijke marktpartijen zijn er over eens dat Energielabel
Nieuwbouw komen gaat en zijn daarom dan ook druk bezig met het
voorbereiden hiervoor. Agentschap NL en lente-akkoordpartners zijn
bezig met een implementatietraject om de fouten uit het tot nu toe
opgesteld opnamenprotocol te halen. Tevens dienen de examens
voor EPN-adviseur nog gemaakt te worden en is het nog onduidelijk
wie de handhaving gaat doen van het Energielabel Nieuwbouw.
(Lente-akkoord.nl, 2012)
afb. 8 Energielabel Nieuwbouw

Voordelen van het label
klasse (Stichtinglnp, 2013)
• Met het Energielabel Nieuwbouw zal men uiteindelijk het
A++++ label kunnen behalen.
• Gebouwen met een goed label zijn aantrekkelijker bij verkoop of verhuur.
• Lager energieverbruik.
• Mogelijk lagere energiekosten(afhankelijk woongedrag).
• Een goed geïsoleerde woning woont prettiger(meer comfort).
• Een energiezuinige woning levert een positieve bijdrage aan het milieu.
• Met Energielabel Nieuwbouw heeft de koper de garantie dat het project aan alle Energie eisen
voldoet.
• Minder nazorg klachten dus minder kosten en meer kwaliteit.
• Meer hypotheek ruimte van €8000,- euro.
(Lente-akkoord.nl, 2012) (Nieman, 2013)
Voor wie wordt het verplicht(verwacht)
Het Energielabel Nieuwbouw wordt verplicht bij verhuur of verkoop voor alle nieuwbouw woningen,
appartementencomplexen woonwagens met woonfunctie. (Nieman, 2013)
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Opnamen protocol
ISSO heeft in opdracht van AgentschapNL het opnameprotocol voor het Energielabel Nieuwbouw
opgesteld en vastgelegd in ISSO-publicaties 82.1 voor woningen en 75.1 voor de utiliteitsbouw. Dat
deed het kennisinstituut in samenwerking met diverse marktpartijen om een breed draagvlak te
creëren. Het opnameprotocol is bedoeld om de oorspronkelijke EPC-berekening te toetsen aan de
praktijk. De EPN-adviseurs lopen de hele checklist van energiebesparende maatregelen door en
controleren of ook daadwerkelijk is gemaakt wat er in de bouwvergunning is beloofd. (EPBD
agentschapnl, 2013)
EPN-adviseur
EPN staat voor Energieprestatie Nieuwbouw. Personen die de controle voor het Energielabel
Nieuwbouw uitvoeren en het label mogen afgeven heten daarom een EPN-adviseur. Het Energielabel
Nieuwbouw kan alleen worden opgesteld en afgegeven door een gecertificeerd EPN-adviseur. Om
een gecertificeerd EPN-adviseur te worden dien je een CITO examen te behalen met het
certificatiesysteem met de BRL 9500 delen 05 en 06. Voor het bestaande energielabel(EPA-adviseur)
waren dat de BRL 9500 delen 01, 02, 03 en 04. Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). (EPBD
agentschapnl, 2013) (Nieuwbouwlabel, 2013)
Dient elke woning gecontroleerd te worden?
Voor elk woningtype dient er een apart Energielabel opgesteld te worden en dient dan ook per
woningtype worden gecontroleerd. Gelijke woningtype of woningen die voldoende gelijk
zijn(vastgelegd in hoofdstuk 9 van ISSO opnamenprotocol) krijgen een referentielabel. Op het
referentielabel wordt aangegeven op welke referentiewoning het energielabel is gebaseerd. Woningen
met verschillende kopers opties zoals uitbouwen zullen meestal te veel afwijken en dienen dus apart
gecontroleerd te worden. Bij appartementencomplexen is het mogelijk het gehele complex in één keer
te bekijken en te voorzien van één label die voor elk appartement geldt. Dit scheelt in de kosten voor
het opstellen van het label maar is wel minder precies. Het is ook mogelijk per appartement een
afzonderlijk label op te stellen. (Lente-akkoord.nl, 2012)
Wanneer het label tonen
Bij verkoop van woning in een commerciële
advertentie waarin een gebouw of huis te koop of te
huur wordt aangeboden kan er verplicht worden
gesteld dat de energielabelklasse word vermeld. Dit
label heet dan een voorlopig energielabel. Het
uiteindelijke definitief Energielabel Nieuwbouw wordt
getoond en overhandigt bij de sleuteloverdracht bij
de verhuur of verkoop van de nieuwbouwwoning. Bij
gebouwen met een publieksfunctie groter dan 500
vierkante meter dient het energielabel ook op een
zichtbare plaats worden gehangen.
(EPBD agentschapnl, 2013)
afb. 9 illustratie van Energielabel Nieuwbouw
(DWA, 2013)

Wat zijn de consequenties als het niet aan de beloofde EPC wordt voldaan?
Bij de eindcontrole zal blijken of het beloofde energielabel behaald is. Indien dit niet behaald is zullen
en consequenties tegen over staan dat bijvoorbeeld de woning hersteld of aangepast moet worden
om toch de EPC te halen. Ook kan er gekozen worden om alternatieve installaties of handelingen
uitvoeren waardoor de EPC wordt verbeterd en dus alsnog behaald kan worden. Tevens kan er
verlangt worden de huurkosten of verkoopprijs te verlagen als er niet wordt voldaan aan het beloofde
label. (Nieman, 2013)
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Bewijs materiaal (Project dossier)
Het bewijs materiaal wordt samengevoegd in een projectdossier dat bestaat uit documentatie die
betrekking heeft op de EPC berekening. De documentatie zal bestaan uit afleverbonnen van
installaties, isolatie en fotobewijzen. Belangrijk zal worden dat de onderaannemers en leveranciers de
juiste informatie op de afleverbonnen zet zoals Rc-waarde, U-waarde, aantal m2, bouwnummer en
kavelnummer. Er zal waarschijnlijk een discussie ontstaan tussen de bedrijven wie het projectdossier
gaat samenstellen en bijhouden. Over het algemeen zal de uitvoerder of opzichter hiervoor worden
aangewezen. (opnamenprotocol, 2012)
Belangrijkste adviezen om zonder problemen tot het gewenste Energielabel te komen
• Ontwerp en bereken de EPC niet te scherp op de minimale eis.
• Controleer of EPC-uitgangspunten goed in ontwerp en bestek zijn overgenomen.
• Let op de kierdichting, isolatie en uitvoerbaarheid in de details.
• Het goed en juist inlichten van de werknemers die de kierdichting en isolatie plaatsen op de
bouwplaats.
• Documentatie en foto’s die betrekking hebben op de EPC goed bewaren en bijhouden in een
projectdossier.
• Uitvoeringskwaliteit is cruciaal, organiseer dit in het proces.
Bron: (Presentatie voorlopig Energielabel Nieuwbouw)
Kosten
De kosten voor het Energielabel Nieuwbouw zijn nog onduidelijk omdat het nieuwe label nog niet van
toepassing is en nog in ontwikkeling is. Wel is zelf na te gaan wat ongeveer de kosten zullen worden.
Want ook nu al worden er soort gelijke advies controles uitgevoerd door adviesbureaus. Alleen zullen
bij het Energielabel Nieuwbouw meer handelingen en administratie bijkomen en dienen de
adviesbureaus zich op te leiden als EPN-adviseur wat natuurlijk wel extra kosten met zich mee brengt.
Ook zal de aannemer tijd in moeten plannen om de bewijsmaterialen te verzamelen en bij te houden
wat ook kosten met zich mee brengt. Verder is het afhankelijk of het Energielabel Nieuwbouw
uitbesteed wordt of dat de aannemer er voor kiest het zelf uit te voeren.
Besparing met beter label
Een Energielabel zegt iets over de energieprestaties van de woning en dus over de isolatieschil en de
installaties van de woning. Een goed Energielabel zal voor lagere energiegebruik leiden dan een
vergelijkbare woning met een slechter label. Een beter label zorgt dan ook voor lagere energiekosten.
Toch zegt het energielabel niks over de uiteindelijke energiekosten van een gebouw dit is namelijk erg
afhankelijk van het woongedrag van de bewoners, hoeveelheid bewoners, grote van de woning, type
woning en het aantal apparatuur in gebruik.
Wel is er grofweg aan de hand van een gemiddeld gebruik het verschil tussen woningen met
verschillende energielabels de energiekosten te berekenen.
Op de volgende pagina een voorbeeld van het Nibud Instituut tot energielabel A++:
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Cijfers Nibud
Volgens het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, is het verschil ‘significant’. Dat blijkt
ook uit onderstaande tabel die het Nibud in 2012 opstelde. De tabel geeft van diverse woningtypen
met afzonderlijke labels het verschil van de maandelijkse energiekosten weer.
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Tabel 1 Gebouwgebonden energiekosten verschil in energielabel klasse (Nibud Presentatie van Marcel
Warnaar ‘Hypotheekruimte energiezuinige woningen’ , 2013)

De energierekening voor woningen met een A++ label is gemiddeld 35 euro lager dan voor een
woning met C label. Verhuist de consument bijvoorbeeld van een tussenwoning met C-label naar een
twee-onder-een kap met A++ label, Dan is de (gebouwgebonden) energierekening € 25 lager. (Nibud
Presentatie van Marcel Warnaar ‘Hypotheekruimte energiezuinige woningen’ , 2013)

Ook op de onderstaande site is zelf per woning type, grote en aantal personen de gemiddelde
energiekosten te berekenen en de verschillen tussen de energielabels.
http://www.milieucentraal.nl/thema's/thema-1/energie-besparen/energielabel-voor-woningen/
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Concept voor het aanvullend leveren van energiezuinige apparatuur door Dura Vermeer
Zo als eerder wordt beschreven in dit rapport zegt de EPC niet alles over het uiteindelijke
energieverbruik want dit is namelijk tevens afhankelijk van de overige apparatuur in de woning. Dura
Vermeer is niet alleen bezig met het realiseren van energiezuinig woningen maar ook met het leveren
van energiezuinige installaties en apparatuur voor in de woning. Om een energiezuinig woning met
lage energiekosten te realiseren zal niet alleen gedacht moeten worden aan de woning zelf maar ook
aan het gebruik van zuinige installaties en apparatuur. Dura Vermeer heeft een concept bedacht om
naast het bouwen van een woning aanvullend belangrijke energiezuinige installaties en apparatuur te
leveren. Hierdoor wordt voorkomen dat bewoners in een energiezuinige woning oude onzuinige
installaties en apparatuur gaan plaatsen waardoor de energiekosten alsnog hoog zullen uitvallen.
Dura Vermeer wil dit gaan toepassen bij Energie neutrale PCS woningen (concept voor rijtjes en 2
onder 1 kap woningen). In de tabel hieronder is het verschil in kWh tussen standaard apparatuur en
Dura Vermeer PCS apparatuur. (Energie Neutraal PCS woningen, 2012/2013)
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Tabel 2 Stroomverbruik verschil tussen standaard apparatuur en PCS neutraal woning concept (Energie
Neutraal PCS woningen, 2012/2013)

Voor meer informatie over dit concept zie documentatie map Dura Vermeer (Energie Neutraal PCS
woningen, 2012/2013)
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6.5 Procedure/Eisen Energielabel Nieuwbouw
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het opstellen van een juiste EPC berekening.
EPC volgens NEN 7120 of oude NEN 5128.
Voorlopig Energielabel in marketing en koopcontract.(optioneel)
Foto’s tijdens de bouw van EPC controle punten.
Documentatie verzamelen van de geleverde en geplaatste materialen en installaties die
betrekking hebben op de EPC.
Voldoen aan berekende EPC.
Indien van toepassing controle van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaring.
Luchtdichtheidsmeting Qv10.(optioneel)
Controle en metingen volgens ISSO-opnamenprotocol (afmetingen, Rc en U waarde,
installaties) door een gecertifieerd EPN-adviseur waarna energielabel wordt bepaald.
Her berekenen(indien EPC bij controle te veel afwijkt).
Energielabel afmelden in databank door EPN-adviseur.
Label overhandigen bij sleuteloverdracht.

1. / 6. (EPC berekening)
Een juiste EPC berekening opstellen is zeer belangrijk omdat alles wat er in de EPC berekening
beloofd wordt ook in de praktijk gerealiseerd zal moeten worden. Het is verstandig bij de EPC
berekening niet te scherp op de snede te gaan zitten van de minimale EPC eis. Vaak wordt nu zo krap
mogelijk de EPC berekening berekend omdat alle aanpassingen op de EPC te verbeteren natuurlijk
ook weer meer kosten met zich mee brengt. Bij het Energielabel Nieuwbouw zal het te scherp
berekenen van de EPC kunnen leiden dat het in de praktijk moeilijk of nauwelijks haalbaar is. Hierdoor
zal het Energielabel mogelijk niet gehaald worden. Dit kan consequenties hebben zoals het moeten
aanpassen van de woning of alternatieven aanbrengen om de EPC toch te behalen. Dit kan tot hoge
herstel kosten leiden.
2. (EPC normen en richtlijnen)
De EPC dient volgens de juiste richtlijnen en normen worden opgesteld om hiermee te voldoen aan
het Energielabel Nieuwbouw. De EPC dient volgens de NEN 5128(oud) of NEN 7120(nieuw) met
richtlijn BRL 9501 worden brekend met het rekenprogramma die voldoet aan nieuwe versie 2.1 NPR
2917 of 5129. Indien de berekening met NEN 5128 opgesteld is en later aangepast moet worden zal
de EPC opgesteld moeten worden volgens NEN 7120.
3. (Voorlopig label)(optioneel)
Aan het begin bij de marketing(verkoop) van de woning of project dient er een voorlopig Energielabel
opgegeven te worden die de koper uiteindelijk kan verwachte bij de oplevering van de woning. Dit is
nog geen definitief label en dient dan ook daadwerkelijk VOORLOPIG ENERGIELABEL worden
genoemd en geeft dan ook nog geen gehele garantie.
4. (Foto’s)(aansluitingen van isolatie optioneel)
Tijdens het bouwproces dienen er foto’s gemaakt te worden die te maken hebben met de EPC
berekening of die hier invloed op hebben. Dit zijn kort gezegd de Isolatie materialen en installaties.
Deze foto’s gelden als bewijsmateriaal zodat bij de praktijk controle is aan te tonen wat bijvoorbeeld
de dikte van de isolatie is en welke installaties er zijn geplaatst. Indien er verschillende isolatiedikten
worden toegepast en/of verschillende materialen worden gebruikt dient per dikte en type foto’s worden
gemaakt. De foto’s dienen duidelijk gemaakt te worden zodat ook personen die geen verstand hebben
van het project weten waar het onderdeel zich bevindt. Daarom wordt er meestal gevraagd om een
overzicht foto en detail foto. Deze foto’s dienen met een degelijk fototoestel worden gemaakt zodat ze
van goede kwaliteit zijn waardoor later eventueel nog ingezoomd kan worden. De foto’s kunnen
gemaakt worden door de aannemer, EPN-adviseur of door derden. De foto’s worden uiteindelijk
bekeken en gecontroleerd bij eindcontrole door de EPN-adviseur.
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Van de volgende punten dienen er foto’s worden genomen:
Thermische schil
o Gevel
- Overzicht foto
- Type en merk isolatie
- Dikte isolatie
- Aansluiting op kozijn
- Aansluiting op vloer
- Aansluiting dak
- Aansluiting isolatie op elkaar (4x)
o Vloer
- Dikte isolatie
- Type en merk isolatie
o Dak
- Overzicht foto
- Type en merk isolatie
- Dikte isolatie
- Aansluiting op kozijn
- Aansluiting op vloer
- Aansluiting dak
- Aansluiting isolatie op elkaar (4x)

Installaties
o Ruimteverwarming
leidingen
en/of
verdelers
- Overzicht foto
- Type en merk isolatie
- Dikte isolatie
- Isolatie leidingen/verdelers
o Douche water WTW
- Type en merk isolatie
- Aansluitwijze
o Circulatieleiding
- Type en merk isolatie
- Dikte isolatie

Tabel 3 Tabel met benodigde foto’s voor het Energielabel Nieuwbouw (opnamenprotocol, 2012)

5. (Documentatie)
Om alle EPC belangrijke punten goed te bewijzen dient er documentatie worden verzameld tijdens de
bouw zoals rekeningen, facturen en bouwverslagen. Op de documentatie dient dan wel duidelijk
worden aangegeven dat bij de desbetreffende woning(en) het merk en type isolatie met de bepaalde
isolatiedikte is toegepast. De EPN-adviseur zal nagaan of de hoeveelheid op de rekening
overeenkomt met de benodigde hoeveelheid voor het project. Tevens dienen de bijhorende KOMOattest/certificaat van de isolatie materialen worden bijgeleverd.
7. (Gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaring)
Bij het berekenen van de EPC kunnen er gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaring worden gebruikt.
Deze dienen bij de controle door de EPN-adviseur gecontroleerd te worden of deze geaccepteerd zijn
door de gemeente bij de bouwaanvraag.
8. (Luchtdichtheidsmeting)(optioneel)
In de EPC berekening wordt er gerekend met een luchtdichtheid Qv10 waarde. Deze waarde heeft
veel invloed op de EPC berekening. Bij de praktijkcontrole zal de luchtdichtheid worden gemeten
d.m.v. een blowdoortest en gecontroleerd worden door de EPN-adviseur.
9. (Controle)
Alle bewijsmaterialen samen dienen aan het eind van het project in een projectdossier te komen. Dit
projectdossier wordt dan bij de praktijkcontrole doorgenomen en gecontroleerd door een gecertificeerd
EPN-adviseur. Grotendeels bestaat de praktijktoets uit het controleren van de EPC berekening waarbij
tevens een aantal controlemetingen gedaan worden zoals de blowdoortest. Indien er geen
documentatie, foto’s en dus geen bewijs aanwezig is, zal de EPN-adviseur voor dat onderdeel van
laagste of forfaitaire waarden uitgaan. In het ISSO opnamenprotocol wordt deze gehele controle voor
het Energielabel Nieuwbouw uitgebreid beschreven.
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De belangrijkste controle punten:
 Oppervlakte dichte delen.
 Steekproef oppervlakte ramen.
 Oriëntatie van de woning.
 Glas- en kozijntype.
 Isolatie: (Type materiaal en dikte).
 Type opwekker.
 Type warmwater voorziening.
 Leidinglengten keuken en badkamer.
 Douche water WTW.
 Ventilatiesystemen.
 WTW ventilatie.
 Zonnesystemen (PV-panelen, zonnecollectoren en type, oppervlakte, oriëntatie).
(bron presentatie en opnameprotocol)
Uit de controle blijkt of de vooraf berekende EPC in de praktijk behaald is of dat deze slechter of
misschien zelfs beter blijkt uit te komen. Aan de hand van de uiteindelijke EPC wordt het Energielabel
Nieuwbouw bepaald volgens onderstaand tabel.
Energielabel klasse-indeling

EPC

A++++

EPC ≤ 0,20

A+++

0,21 ≤ EPC ≤ 0,40

A++

0,41 ≤ EPC ≤ 0,60

A+

0,61 ≤ EPC ≤ 0,80

A

0,81 ≤ EPC ≤ 1,05

Tabel 4 Energielabel klasse (opnamenprotocol, 2012)

Als een woning is opgenomen conform de detailmethodiek en de herberekende EPC is groter dan
1,05, dan wordt de energieklasse bepaald door de berekende EPC in te delen volgens de
Energielabel klassenindeling conform de basis opnamemethodiek (EI). Het is dus niet verplicht om in
dat geval een herberekening uit te voeren met de basis opnamemethodiek (EI methode). De
energieklasse kan in dat geval worden bepaald met de onderstaande tabel.
Energielabel klasse-indeling

Grenzen energie-index(EI)

B

1,06 ≤ EPC ≤ 1,30

C

1,31 ≤ EPC ≤ 1,60

D

1,61 ≤ EPC ≤ 2,00

E

2,01 ≤ EPC ≤ 2,40

F

2,41 ≤ EPC ≤ 2,90

G

EPC groter dan 2,90

Tabel 5 Energielabel klasse (opnamenprotocol, 2012)
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10. (Afmelden)
Het is nog onduidelijk(maart 2013) welke instantie precies het Energielabel Nieuwbouw zal gaan
handhaven. Wel is het duidelijk dat het Energielabel Nieuwbouw na controle afgemeld moet gaan
worden om het rechtsgeldig te maken. Ook zal Alleen een EPN-adviseur het label kunnen afmelden.
Hoog waarschijnlijk zal het afmelden volgens de zelfde procedure gaan als het bestaande
energielabel. Hieronder wordt de procedure van het bestaande label beschreven.
Afmelden gaat als volgt:
1. De adviseur stuurt vanuit de labelrekensoftware een bestand naar de energielabelregistratie
van Agentschap NL.
2. Dit registratiesysteem genereert een afmeldnummer en de labelrekensoftware neemt dat over.
3. Het afmeldnummer wordt afgedrukt op het energielabel.
Naast de gecertificeerde adviseurs en adviesbedrijven hebben de volgende partijen toegang tot de
energielabelregistratie:
• Certificerende Instellingen: controleren energielabels met steekproeven.
• Het Kadaster: ontsluit de energielabelklassen vanaf 2007 via Kadaster-on-line.
• Agentschap NL Energie en Klimaat: beheert de energielabelregistratie en rapporteert over het
energielabel in Nederland.
11. (Label overhandiging)
Als laatste stap wordt het Energielabel Nieuwbouw afgegeven bij de sleuteloverdracht bij de
overhandiging van de woning.

Bronnen van hoofdstuk 6.5: (opnamenprotocol, 2012) (Lente-akkoord.nl, 2012) (Nieman, 2013) (EPBD
agentschapnl, 2013) en informatie uit voorgaande hoofdstukken.
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6.6 Stappenplan voor afgifte van Energielabel Nieuwbouw
Onderstaande stappenplan komt uit het opnamenprotocol waarin grofweg de stappen worden
weergegeven om het Energielabel af te geven.
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Tabel 6 Stappenplan voor de afgifte van Energielabel Nieuwbouw (opnamenprotocol, 2012)
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7. Energielabel Nieuwbouw in het bouwproces van Dura Vermeer
Het Energielabel Nieuwbouw zal een belangrijk onderdeel worden tijdens het bouwproces. Voor het
Energielabel zullen er extra handelingen, betere controle en extra aandacht tijdens de bouw nodig
zijn. Om een goed beeld te krijgen wanneer welke handelingen uitgevoerd dienen te worden zijn
hieronder de bouwprocesstappen opgesomd. Tussen deze proces stappen zijn belangrijke momenten
t.b.v. het Energielabel genoemd.
Grofweg de bouwproces stappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling
Definitief ontwerp
Aanvraag van vergunningen
Projectvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Uitvoering
Oplevering
Nazorg

Belangrijke momenten voor het Energielabel Nieuwbouw in het bouwproces:
•
•

•
•
•
•

•

•

Ontwikkeling
Definitief ontwerp
o Materiaal en Installaties bepalen
o EPC opstellen
o Voorlopig label bij verkoop van de woningen
Aanvraag vergunningen
Projectvoorbereiding
o EPC controleren aan bestek
Werkvoorbereiding
Uitvoering
o Uitvoering
- Isoleren
- Kierdichting
- Installatie plaatsen
- Dak doorvoer
- Kanaalplaat afdichting
o Geleverde producten(aflever bonnen)
o Bewijs materialen(foto’s)
Oplevering
o EPC controle + metingen door EPN-adviseur
o Uiteindelijke Energielabel afgifte
Nazorg

Van de bovenstaande dikgedrukte handelingen welke belangrijk zijn voor het Energielabel worden nu
al een aantal handelingen uitgevoerd, maar wanneer het energielabel ingevoerd gaat worden zal bij
sommige handelingen extra aandacht nodig zijn. Op de volgende pagina worden de dikgedrukte
punten uitgelegd of deze al uitgevoerd worden of waar bij het toepassen van het Energielabel
Nieuwbouw extra rekening mee gehouden moet worden.
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Hoe, wat en waar rekening mee houden:
Materiaal en installaties bepalen
Bij het ontwerp worden tevens de isolatiematerialen en installaties bepaald. Dit is belangrijk omdat dit
bepalend is voor de EPC. Er zal daarom goed op gelet moeten worden dat de bedachten materialen
juist in de EPC berekening worden ingevoerd. Dit zal bij het Energielabel Nieuwbouw belangrijker
worden omdat het ontwerp en tekeningen goed overeen moeten komen met de EPC berekening. Het
komt namelijk voor dat om de EPC eis te halen de isolatie materialen, raamopeningen of installaties
veranderd worden. Hierdoor dienen de materialen(bestek) ook aangepast te worden zodat de juiste
materialen worden geleverd op de bouw.
EPC
De EPC berekening dient bij de bouwaanvraag ingeleverd te worden. Bij Dura Vermeer wordt de EPC
berekening meestal uitbesteed aan adviesbureau Nieman en wordt tot op heden niet of nauwelijks
door Dura Vermeer gecontroleerd. Vaak wordt er alleen globaal gekeken naar paar belangrijke punten
en of de EPC aan de eis voldoet. Wanneer het Energielabel Nieuwbouw van toepassing gaat worden
zal dit een veel belangrijker onderdeel worden omdat de fouten in de EPC nu nog niet worden
afgestraft. Het zou daarom verstandig zijn dit in de toekomst beter te controleren of adviesbureau
Nieman hiervoor verantwoordelijk voor te stellen.
Verkoop
Bij de verkoop van een woning die nog niet daadwerkelijk gerealiseerd is wordt nu nog geen voorlopig
energielabel opgegeven. Wanneer het Energielabel Nieuwbouw ingevoerd zal worden zal bij deze
situatie een voorlopig energielabel dienen worden opgegeven. Het lastige hiervan zal zijn dat je tijdig
moet bepalen wat het Energielabel zal gaan worden. In dit geval zal verstandig zijn de EPC eerder op
te stellen dan gewoonlijk om het Energielabel te kunnen bepalen. Het voorlopig label dient in de
praktijk gerealiseerd te worden.
EPC controleren aan bestek
Dit zal vooral een belangrijke stap worden wanneer een opdrachtgever de EPC en het bestek
aanlevert. Tot op heden word meestal nog niet exact gekeken of de EPC overeenkomt met het bestek.
Als dit niet goed overeenkomt en er dan volgens bestek gebouwd gaat worden kunnen hier grote
problemen voor het behalen van het energielabel door ontstaan. Vaak wordt er van uit gegaan dat dit
al goed met elkaar overeenkomt maar dit zal vaak genoeg nog niet helemaal kloppen. Tevens zorgen
opdrachtgevers er meestal voor dat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Tot op heden ontstaan hier
meestal geen grote problemen door, maar wanneer het energielabel Nieuwbouw ingevoerd zal
worden zal hier extra aandacht voor moeten komen.
Uitvoering
Een cruciaal deel zal zich vooral bij de uitvoering bevinden, omdat het niet alleen belangrijk is dat de
juiste materialen worden aangebracht maar ook op de juiste manier worden aangebracht. Er zal
daarom meer aandacht moeten komen bij het verwerken van de isolatie, kierdichting en installaties om
fouten te voorkomen. Tot op heden worden kierdichtingen en aansluitingen van isolatie materialen nog
nauwelijks of niet gecontroleerd. Gelukkig laat Dura Vermeer voor hun eigen kwaliteitscontrole steeds
vaker woningen doormeten en controleren voordat ze opgeleverd worden. Tevens komt het voor dat
opdrachtgevers de aannemer verplichten deze controles uit te voeren (bijvoorbeeld
luchtdichtheidsmeting en infrarood meting).
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Hieronder worden de belangrijke punten beschreven door wie deze nu meestal worden uitgevoerd bij
Dura Vermeer:
- Het plaatsen van isolatie wordt meestal geplaatst door de metselaar. Uit ervaring uit de
praktijk weten niet alle metselaars hoe en waarom de isolatie zo precies moet worden
aangebracht.
- De kierdichting wordt meestal gedaan door de timmerman. Dit is ook per timmerman
afhankelijk of hij weet hoe en waarom dit zo goed uitgevoerd moet worden.
- Installaties worden geplaatst door een installateur deze weet wel hoe de installatie
geplaatst moet worden maar eventuele aansluitingen rondom de installatie op of door een
andere constructie worden vaak vergeten. Zoals bijvoorbeeld doorvoeren door het dak of
vloer.
Vaak weten de uitvoerders hoe de bovenstaande punten uitgevoerd moet worden omdat ze de
tekeningen goed hebben bekeken en adviezen hebben gekregen. Maar per uitvoerder is het
verschillend of hij meer aandacht aan deze punten besteed en of hij de mensen op de bouwplaats
hierover inlicht.
In hoofdstuk 8 “aandachtspunten” zijn voorbeelden beschreven welke veel voorkomen tijdens de bouw
die de EPC kunnen beïnvloeden. Om deze uitvoeringspunten te verbeteren zullen de mensen op de
bouwplaats en eventueel de uitvoerder hierover beter of extra ingelicht moeten worden.
Geleverde producten
De producten die nu worden geleverd op de bouw worden snel bekeken maar worden niet precies
vergeleken met het gene dat in EPC is berekend. Hier zal goed op gelet moeten worden omdat dit bij
de praktijkcontrole wordt gecontroleerd of het overeenkomt met de EPC berekening. Om dit goed te
controleren zal er de juiste informatie op de afleverbonnen moeten staan. Tot op heden word nog niet
altijd de juiste en alle benodigde informatie hierop vermeld. Om dit te verbeteren zullen de
onderaannemers en leveranciers op de hoogte moeten worden gebracht welke informatie op de
afleverbonnen moeten staan. De informatie die hier bijvoorbeeld op moet staan is: isolatie dikte, rc of
u waarde, aantal m2 en bouwkavel nummer.
Bewijsmaterialen
Om goed bewijsmateriaal te kunnen tonen voor het controleren van de EPC in de praktijk zullen er
duidelijke foto’s en documentatie moeten worden bijgehouden (zoals beschreven op blz. 17 of in het
opnameprotocol). Tijdens de bouw worden nu al foto’s gemaakt en documentatie bijgehouden, maar
bij het invoeren van het Energielabel Nieuwbouw zal dit veel belangrijker worden. Voor het
Energielabel Nieuwbouw dienen alleen foto’s en documentatie worden bijgehouden welke betrekking
hebben op de EPC berekening. De bewijzen dienen samen in een projectdossier te komen welke dan
uiteindelijk door de EPN-adviseur bij de praktijkcontrole wordt gecontroleerd.
EPC controle + metingen
Deze stap wordt tot op heden nog niet uitgevoerd wel worden er advies metingen en opnames
uitgevoerd waarbij er ook gekeken wordt naar de energieprestaties van de woning. Bij het
Energielabel Nieuwbouw zal dit een van de belangrijkste handeling worden welke uitgevoerd moet
worden door een EPN-adviseur. Alle punten welke gecontroleerd moeten worden staan precies
beschreven in het opnameprotocol en worden tevens behandeld in dit eindrapport. Wanneer de
bewijzen goed zijn bijgehouden en op orde zijn zal de controle efficiënter verlopen.
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Energielabel afgifte
Tot op heden wordt bij oplevering van een nieuwbouwwoning meestal nog geen Energielabel
afgegeven. Bij het Energielabel Nieuwbouw dient het energielabel na de praktijkcontrole en te zijn
afgemeld altijd worden afgegeven bij de oplevering. Met dit label heeft de koper of huurder de garantie
dat de woning voldoet aan de ontworpen energieprestatie.
Bronnen van dit hoofdstuk: Interviews met verschillende afdelingen binnen Dura Vermeer en eigen
onderzoek resultaten.

24

Eindrapport | Afstudeerder Roy Hoogeveen | Dura Vermeer | 2012-2013

8. Veel voorkomende aandachtspunten op de bouwplaats welke
betrekking kunnen hebben op de energieprestaties van een woning
In dit hoofdstuk worden voorbeeld foto’s getoond en beschreven van situaties welke veel voorkomen
op de bouwplaats. Deze situaties zullen bij het Energielabel Nieuwbouw veel belangrijker worden
omdat dit de uiteindelijk EPC kan beïnvloeden. Per onderdeel wordt de opmerking hierover
beschreven en indien van toepassingen een oplossing geadviseerd.

Isoleren
Opmerking:
Zorg er voor dat de isolatie goed aansluit op
elkaar. Zoals hiernaast links onder is te zien
waarbij de spouwanker te dicht op de rand
van de isolatieplaat zit waardoor de isolatie
vervormt en de volgende plaat slechter
aansluit(fout).
Oplossing:
Isolatie goed pas maken en zorgen dat de
spouwankers op de juiste plekken worden
gemonteerd.
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Opmerking:
De isolatieplaten dienen goed tegen elkaar
worden aangesloten vooral in de hoeken.

Oplossing:
Hoekankers aanbrengen zodat de platen
tegen elkaar worden gedrukt en niet open
kunnen gaan staan.

Opmerking:
Door het vervoer kan de isolatie in de HSB
elementen gaan uitzakken. Hierdoor kunnen
grote openingen ontstaan maar het komt ook
nog veel voor dat er in de fabriek
onnauwkeurig wordt geïsoleerd.
Oplossing:
Isolatie platen gebruiken in plaats van
dekens of isolatie vastzetten tegen de
randen. Samen werken met timmerfabrieken
die garanderen geen grotere kieren te
hebben dan 4 mm tussen de isolatie platen.
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Opmerking:
Isolatie bij de dakrand is lastig op maat te
maken en kan bij monteren van de dakplaten
makkelijk worden verschoven. Hierdoor kan
er een koudebrug en luchtlekken ontstaan.
Oplossing:
Meer aandacht bij het op maat maken van
het isolatie materiaal en controleren of het
goed aansluit op elkaar. Eventueel
Detaillering verbeteren.
Opmerking:
Steiger bevestigingspunten zijn lastig aan te
vullen of worden vergeten aan te vullen. Dit
kan grote energielekken veroorzaken.

Oplossing:
Meer van bewust zijn en zorgen dat dit
zorgvuldig wordt aangevuld. Eventueel
indien mogelijk andere steigers toepassen
waardoor er minder of zelfs geen
bevestigingspunten nodig zijn zoals bij
hefsteigers.
Opmerking:
Let er op dat de Isolatiewaarde op de
scheidingswanden niet veel lager wordt
gerealiseerd dan vergeleken de dakplaten.
Tevens wordt dit ook nog vaak slecht
aangebracht.
Oplossing:
Zorg dat de isolatiewaarde verschil niet
groter is dan 20%. Tevens meer aandacht bij
het aanbrengen van de isolatie en
luchtdichting op de woning scheidende
wanden.
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Opmerking:
Zorg er voor dat de isolatieplaten
nauwkeurig aansluiten rondom de
kozijnen.(is goed uitgevoerd op de foto)

Oplossing:
Bij zachte isolatie strak tegen de kozijnen
bevestigen. Bij harde isolatieplaten ruimte
houden tussen de plaat en het kozijn en ter
plekken van beugels. Daarna deze ruimte
vol dicht zetten met flexibele pur.

Opmerking:
Het eerste gedeelte boven de fundering
wordt meestal geïsoleerd met harde
waterbestendige isolatieplaten(ps).
Hierbij zijn nauwkeurige aansluitingen vooral
onder kozijnen bijna onmogelijk(zonder pur).

Oplossing:
Naden houden tussen de aansluitingen
zodat deze goed kunnen worden dicht gezet
met flexibele pur.

Opmerking:
Valse spouw kan voor grote energieverliezen
zorgen. Hiernaast voorbeelden van valse
spouw: Te ruime isolatieplaat in de hoek,
geen uitkeping uit isolatieplaat gehaald voor
de elektraleiding, terplekken van de
vloer(open gezaagd kanaalplaat).
Oplossing:
Zorg er voor dat de isolatie strak tegen de
wand kan worden bevestigd en ruimtes bij
de vloer strak worden afgestort of opgevuld.
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Opmerking:
Op de foto is de dak doorvoer achteraf
aangebracht hierdoor is veel isolatie rondom
de leiding verwijderd.

Oplossing:
Goed aanvullen met isolatie en luchtdicht
afsluiten door luchtdichte manchet of
afplakken.(De manchet dient strak om de
buis te passen anders is er kans dat het
alsnog lucht doorlaat).

Bronnen van de foto’s, opmerkingen en oplossingen: Presentatie voorlichtingsbijeenkomst Energielabel
Nieuwbouw (SBR) gegeven door Willem Koppen van Koppen vastgoed; Kwaliteit controles van Nieman;
factsheet van Bouwtransparant; en eigen constateringen met foto’s
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Kierdichting
Opmerking:
Het afdichten van de kanalen is belangrijk
om luchtstromen door de kanalen te
voorkomen. Alleen dop, glas of steen wol
isolatie is niet voldoende.
Oplossing:
Dichtzetten met pur of speciale blokken.
Tevens dient het nauwkeurig te worden
aangebracht. (niet zo als op de foto)

Opmerking:
De dak doorvoer is vaak een kritisch punt
van luchtdichting. De manchet zit er wel
maar werkt niet.
Oplossing:
Monteer een luchtdichte manchet en plaats
deze nauwkeurig. Zorg er voor dat de
installateur of timmerman op de hoogte is
van de luchtdichting en niet alleen van zijn
eigen gedeelte het plaatsten van de
installaties of alleen van de opening maken.
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Opmerking:
Luchtlek tussen de glaslat en het kozijn.

Oplossing:
Hieldichting rondom aanbrengen. Zie
hoofdstuk 9 detail verbetering.

Opmerking:
Luchtdichtingsband of pur voor de
luchtdichting zit er wel maar als het slecht of
niet volledig wordt aangebracht werkt het
niet. (kozijn met hoogte verschil in profiel,
aansluiting op het binnenblad met kieren)
Oplossing:
Meer aandacht en controleren van de
luchtdichting rondom de kozijnen. (vlakkere
aansluitingen, dikker band, flexibele pur en
van binnen en van buiten of rondom
afplakken met tape)
Opmerking:
Deur is krom of later kromgetrokken (komt
veel voor bij donkere kleurige deuren en
voordeuren). Tevens kan door onnauwkeurig
afhangen slechte dichting ontstaan(ook bij
ramen).

Oplossing:
Nauwkeuriger afhangen, drie punt sluiting,
sluitkom corrector of extra
luchtdichtingsprofiel op kozijn/deur
aanbrengen.

Eindrapport | Afstudeerder Roy Hoogeveen | Dura Vermeer | 2012-2013

29

Opmerking:
De spouwlat op de foto is koud op elkaar en
op het kozijn gemonteerd hiertussen kan dan
makkelijk kieren ontstaan die lucht doorlaten
naar binnen.
Oplossing:
Spouwlat luchtdicht op kozijn monteren
doormiddel van een sponning(verspringing)
tussen de spouwlat en kozijn. Tevens
spouwlat geheel luchtdicht op het kozijn
verlijmen.

Opmerking:
Tussen dakplaten ontstaat er een naad deze
dient geheel en nauwkeurig te worden
gedicht.

Oplossing:
Een niet te smalle naad tussen de dakplaten
aanhouden waardoor pur in de naad kan
worden aangebracht. Dus voldoende ruimte
houden en zowel van binnen als van buiten
afdichten met pur.

Opmerking:
Luchtdichting bij het kruipluik wordt vaak
vergeten. Tevens dient de isolatie van het
kruipluik strak aan te sluiten op de rest van
de vloer isolatie.
Oplossing:
Luchtdichting aan brengen door bijvoorbeeld
luchtdichtingsband en de sponning goed
schoon maken. Tevens de isolatie
nauwkeurig pas maken.
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Opmerking:
Langs de ventilatiekoker van de kruipruimte
kan ongewenst luchttransport plaats vinden
tussen kruipruimte en achter het metselwerk.

Oplossing:
Afdichten met pur.

Opmerking:
Leidingen openingen door de begane
grondvloer worden vaak vergeten dicht te
zetten. Deze dienen afgedicht te worden om
luchtlekken te voorkomen.
Oplossing:
Dichtzetten met bijvoorbeeld pur of
luchtdichte manchet toepassen.

31

Opmerking:
Woning scheidende wanden dienen rondom
luchtdicht afgedicht te worden om
ongewenst luchttransport tussen de
woningen en spouw te voorkomen.
Oplossing:
Isolatie strak en nauwkeurig aanbrengen met
eventueel extra luchtdichting.

Bronnen van de foto’s, opmerkingen en oplossingen: Presentatie voorlichtingsbijeenkomst Energielabel
Nieuwbouw (SBR) gegeven door Willem Koppen van Koppen vastgoed; Kwaliteit controles van Nieman;
factsheet van Bouwtransparant; en eigen constateringen met foto’s
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9. Detail analyse
Voor het Energielabel Nieuwbouw is er onderzoek gedaan waar de eventuele fouten of
aandachtspunten bevinden. Hiervoor zijn verschillende details bekeken en bouwplaatsen bezocht.
Tijdens het onderzoek wordt geconstateerd dat het vooral gaat om de juiste manier van kierdichting
en aanbrengen van isolatie, en de nauwkeurigheid hiervan. Er valt daarom vaak niet echt te spreken
over detail fouten maar over aandachtspunten waar tijdens de bouw meer rekening mee gehouden
dient te worden. Bij deze analyse zijn verschillende aandachtspunten naar boven gekomen welke
tevens in hoofdstuk 8 door middel van voorbeeld foto’s worden beschreven. In dit hoofdstuk worden
details behandeld welke tijdens het onderzoek zijn waargenomen en welke extra zijn uitgelicht. In
alinea 9.1 wordt een detail behandeld welke op het eerste gezicht niet lijkt te voldoen. Vervolgens
worden er 3 verbeteropties voor het detail weergegeven. In alinea 9.2 worden twee detail
verbeteringen behandeld welke het behalen van de EPC kunnen verbeteren. Als laatste wordt in
alinea 9.3 details van het project ‘’De Sniep’’ geanalyseerd op aandachtspunten die belangrijk zijn
wanneer het Energielabel Nieuwbouw van toepassing zal zijn.

9.1 Detail van ‘’De Sniep’’
Het project ‘’De Sniep’’ bestaat uit rijtjes en 2 onder 1 kap
woningen. Het onderzoek is gefocust op deze type
woningen, waardoor dit een interessant project is. Tevens
is dit project interessant omdat tijdens de bouw
verschillende fases zichtbaar waren. Tijdens het
onderzoek is de bouwplaats een aantal keer bezocht
waarbij verschillende situaties zijn bekeken en
gefotografeerd.
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Bij het bekijken van de foto’s wekte de onderstaande foto
de volgende vragen op:
•
•
•
•

Loopt het betonnen binnenblad van binnen
naar buiten door?
Is dit zo ontworpen?
Is dit een koudebrug?
Voldoet dit aan de koudebrug eis?

Foto 2 Rand van de uitbouw van woning type D vanaf
boven gefotografeerd (bron: eigen foto)

Foto 1 Type D woning op het project ‘’De
Sniep’’ (bron: eigen foto)

Foto 3 Type D woning uitbouw (bron:
eigen foto)
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Aan de hand van deze vragen is de detailtekening opgezocht en bekeken. Hierin werd al snel duidelijk
dat het betonnen binnenblad van binnen naar buiten doorloopt zonder isolatie of koudebrug
onderbreking. Naar aanleiding van ervaring en theorielessen tijdens de opleiding op de hogeschool
van Utrecht wordt verwacht dat deze situatie voor een koudebrug zorgt. Met deze vragen en
verwachtingen is de uitvoerder daarna geïnformeerd. De uitvoerder vertelde dat het een terechte
opmerking was en hij zelf ook zijn bedenkingen over dit detail had. Vervolgens vertelde hij dat het
detail is doorgerekend door adviesbureau Nieman en dat het toch blijkt te voldoen. Hierna is het
rapport van de detailberekening opgevraagd bij de werkvoorbereider en bekeken (voor de detail
berekening zie het rapport in de bijlage). Tijdens het analyseren van het rapport wordt duidelijk dat het
detail wel voldoet maar om te ervaren hoe ruim het detail voldoet en met welke waardes is gerekend,
is er verder onderzoek verricht.
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Afb. 10 Het in gescande detail met aantekeningen

Het eerste bezoekadres was adviesbureau
Nieman. Bij het gesprek bij adviesbureau Nieman
is dit detail en rapport doorgenomen met een
adviseur. Daar werd verteld dat het detail maar
net voldoet aan de eisen, de reden hiervoor is dat
temperatuur van het binnen oppervlak niet lager
mag zijn dan 11,7 graden, terwijl hiernaast op de
Trisco afbeelding is te zien dat de temperatuur bij
de berekening, op 11,86 graden eindigt. Verder
vertelde de adviseur dat ze vaak adviseren om dit
soort situaties te verbeteren, om energieverlies en
eventueel condens te voorkomen. Maar om dat te
verbeteren zullen er meer kosten bij komen en dat
is niet waar aannemers op zitten te wachten.
Afb. 11 Trisco berekening (bron: Nieman
detail toetsing zie bijlage detail toetsing)
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Om een onafhankelijk advies over deze situatie te verkrijgen is het rapport en detail besproken met
Bouwfysica docente Marieke van der Laan. Zij vertelde dat adviesbureau Nieman het detail juist
hadden doorgerekend en de juiste waardes hanteerden. Zowel van adviesbureau Nieman als van
Marieke van der Laan kwamen tot de conclusie dat het detail voldoet en uitvoerbaar is. Wel dient het
detail perfect uitgevoerd te worden op de bouwplaats omdat bij een kleine kier tussen de wand en de
vloer gevolgen kunnen ontstaan zoals condensatie en schimmel plekken. Met deze informatie en
advies is de werkvoorbereider op de hoogte gebracht zodat in het vervolg rekening kan worden
gehouden bij deze situatie. De werkvoorbereider heeft deze informatie en adviezen op de tekening
genoteerd(zie afb. 10) en opgestuurd naar uitvoerder. Hierdoor zal er bij de komende woningen extra
rekening worden gehouden tijdens de uitvoering van het detail.
Bouwfysische meting
Tijdens dit onderzoek is tevens meegekeken bij een luchtdichtheid(+rooktest) en infrarood meting van
een woning op het project ‘’De Sniep’’. Deze meting werd uitgevoerd door Koppen vastgoed metingen.
De meting werd niet verplicht gesteld door de opdrachtgever, maar Dura Vermeer wil graag zelf weten
of de woning juist is gerealiseerd en aan de gestelde eisen voldoet. Door te assisteren bij deze meting
is veel geleerd over het uitvoeren van metingen, maar ook over de aandachtspunten waar luchtlekken
zich bevinden en wat de oorzaken zijn (deze aandachtspunten zijn verwerkt in hoofdstuk 8). Tevens is
het metingsrapport met opmerkingen terug te vinden in de bijlage. Tijdens de infraroodmeting was het
temperatuurverschil tussen binnen en buiten te laag, waardoor de infraroodmeting niet geheel
uitgevoerd kon worden. Wel is de woning doorgelopen met de infrarood camera om te kijken of er
eventueel alsnog isolatie/luchtdichting lekken te constateren zijn. Alleen de begane grond was
verwarmt waardoor hier wel een redelijk temperatuurverschil tussen binnen en buiten aanwezig was.
Maar tijdens de infraroodmeting zijn er geen grote lekken of fouten waargenomen. Naar aanleiding
van het onderzoek naar detail afb. 10 was het erg interessant om in de praktijk te ervaren of er
warmtelekken waargenomen konden worden. Toch waren er geen grote temperatuur verschillen waar
te nemen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het detail toch beter presteert dan verwacht.
De uiteindelijke luchtlekken zijn weergegeven in luchtdichtheidsmeting rapport in de bijlage, waaruit
blijkt dat de woning aan luchtdichting eis van het bouwbesluit voldoet.
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Naar aanleiding van de situatie van het detail in alinea 9.1 zijn voor dit onderzoek 3 verbeteropties
onderzocht waarna een detailtekening is opgesteld.
Hierbij is gekeken naar extra kosten,
uitvoerbaarheid en tijd. Deze opties zullen het detail verbeteren en de kans op condensatie klachten
zeer verkleinen.
Optie 1
PS blokken in de beton elementen plaatsen terplekken van de isolatielijn. Dit kan fabriekmatig in de
betonelementen worden aangebracht.
Voordelen:
• Geen extra bouwtijd
• Koudebrug wordt verkleind
• Kans op condensatie klachten zeer klein
• Minder energieverlies
Nadelen:
• Extra kosten per woning ongeveer 350,- euro (6m)

Afb. 12 Schets van verbeteroptie
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Afb. 13 detail optie 1 (bron: eigen ontwerp)
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Optie 2
Het betonelement achteraf inpakken met isolatie op het dak.
Voordelen:
• Koudebrug wordt vermindert
• Kans op condensatie klachten vermindert
• Minder energieverlies
• Kan later worden aangebracht
• Is geen extra handeling want kan worden meegenomen bij de dakisolatie
• Weinig extra kosten
Nadelen:
• Extra kosten wel stuk minder dan optie 1 en 3 ongeveer 60,- euro per woning(6m)
• Koudebrug wordt niet geheel weg genomen
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Afb. 14 detail optie 2 (bron: eigen ontwerp)

Eindrapport | Afstudeerder Roy Hoogeveen | Dura Vermeer | 2012-2013

Optie 3
Het betonelement lager realiseren en hierboven een geïsoleerde regelwerk plaatsen.
Voordelen:
• Koudebrug zo goed als verdwenen
• Kans op condensatie klachten zeer klein
• Zeer weinig energieverlies
Nadelen:
• Extra kosten ongeveer 250,- euro per woning (6m)
• Extra handeling waardoor extra personeel(timmerman) nodig is
• Extra bouwtijd 1,8 man uur per woning (6m)
• Meer afval
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Afb. 15 detail optie 3 (bron: eigen ontwerp)
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9.2 Detail verbetering
Isolatie aansluiting rondom kozijn
De aansluiting van isolatie op het kozijn
is vaak lastig nauwkeurig te plaatsen,
vooral bij harde isolatie platen terplekken
van de beugels. Om te voorkomen dat
dit slecht aansluit kan er voor worden
gekozen om met opzet ruimte(naad) vrij
te houden tussen de isolatieplaat en het
kozijn, zodat deze kan worden
dichtgezet met flexibele pur-schuim.
Hierdoor zal de isolatie aansluiting
verbeteren en de kans op kieren zeer
verminderen, tevens verbeterd dit de
luchtdichting rondom het kozijn.
(Bron: Adviesbureau Nieman)
Foto 4 Aansluiting van isolatie op kozijn met flexibele pur(bron:
bouwbeurs)

Luchtdichting tussen de glaslatten
Het wordt niet verwacht maar glaslatten zijn vaak niet luchtdicht, zowel bij houten kozijnen als
aluminium kozijnen. Dit is ook goed te zien op onderstaande foto’s(foto 5 en 6). De lucht stroomt van
buiten langs het glas naar binnen. De rook wordt meestal niet in de buurt van de onder dorpel
doorgelaten, omdat hier een hieldichting is aangebracht om eventueel vocht tegen te houden. Om het
langs de glaslatten geheel luchtdicht uit te voeren is het een optie een hieldichting rondom toe te
passen. Dit kan uitgevoerd worden met kit zoals afgebeeld op afb. 16 op de volgende pagina. Wel
dient er dan opgelet te worden dat niet de gehele ruimte tussen het glas en het kozijn wordt dichtgezet
waardoor het rondom glas niet meer kan ventileren. De dichting dient alleen aan de binnen zijde
worden aangebracht. Tevens kunnen glaslatten luchtdicht worden uitgevoerd door een compriband in
de glaslat aan te brengen (afb. 17) of de glaslatten rondom af te dichten met kit zoals afgebeeld op
afb. 18. Bij Aluminium kozijnen kan er gebruik worden gemaakt van een schuim band zoals afgebeeld
op afb. 19. (Bron: Presentatie voorlichtingsbijeenkomst Energielabel Nieuwbouw (SBR) gegeven door
Willem Koppen van Koppen vastgoed)

Foto 5 Luchtlek langs glaslat van houtenkozijn
(bron: Koppen vastgoed)

Foto 6 Luchtlek langs glaslat van aluminium
kozijn (bron: Koppen vastgoed)
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Afb. 16 Hieldichting (bron: Koppen
Vastgoed)
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Afb. 17 Dichting door middel van compriband in
glaslat (bron: Koppen Vastgoed)

Afb. 18 Luchtdichting met kit aan de buitenkant van
glaslat (bron: Koppen Vastgoed)

Afb. 19 Luchtdichting bij aluminium kozijn met schuimband
(bron: Presentatie voorlichtingsbijeenkomst Energielabel
Nieuwbouw (SBR) gegeven door Willem Koppen van
Koppen vastgoed)
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9.3 Detail aantekeningen voor het Energielabel Nieuwbouw
Wanneer het Energielabel Nieuwbouw ingevoerd zal worden dient er meer aandacht aan de
detaillering worden besteed. Om te ervaren waar meer aandacht nodig is zijn in het detailboek van het
project ‘’De Sniep’’ opmerkingen aangegeven. Hieronder worden 2 van de 17 details afgebeeld voor
de overige details zie bijlage ‘’aangegeven op detailtekeningen(De Sniep) van Dura Vermeer’’

Afb. 20 Detail met aantekeningen (bron: Dura Vermeer details met eigen aantekeningen)

Afb. 21 Detail met aantekeningen (bron: Dura Vermeer details met eigen aantekeningen)
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10.

EPC controle van ‘’De Sniep’’ volgens Opnameprotocol

Om te ondervinden tot hoever Dura Vermeer al voldoet aan het opnameprotocol en te ervaren of de
opnamen duidelijk en eenvoudig zijn uit te voeren, is de EPC berekening van ‘’De Sniep’’
gecontroleerd volgens het ISSO opnameprotocol. (ISSO versie 2.9 woningbouw)
Voor de controle is een 2 onder 1 kap woning type D aangehouden omdat deze woning veel is
toegepast als voorbeeld voor dit onderzoek. Tevens is de woning doorgemeten door een
bouwfysische meetbureau zoals beschreven in hoofdstuk 9. Deze gegevens zijn nodig om de
luchtdichtheid van de woning te bewijzen. Bij de controle is rekening gehouden dat de EPC
berekening is opgesteld volgens de oude norm NEN 5128 waardoor een aantal punten niet worden
gecontroleerd.
Tijdens het onderzoek is het opnameprotocol een aantal keer doorgelezen, maar wanneer er
daadwerkelijk wordt gewerkt met het protocol worden de controlepunten een stuk duidelijker. In de
bijlage van het protocol is een tabel met de controlepunten weergegeven. Hierin dient per controlepunt
worden ingevuld wat er in de EPC berekening is ingevuld en vervolgens wat er in de praktijk wordt
geconstateerd. Tevens wordt per controlepunt aangegeven welk hoofdstuk in het opnameprotocol
dient gehanteerd te worden. Verder dient te worden aangegeven wat de afwijkingen zijn, of deze dan
binnen de marge vallen en of het uiteindelijk voldoet. Als laatste kunnen er in de achterste kolom
eventuele opmerkingen worden geschreven.
Hieronder wordt de ingevulde tabel weergegeven welke bij de controle is toegepast.
De totale opnamen tabel bestaat uit 4 pagina’s en is terug te vinden in de bijlage.
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Tabel 7 ingescande opnameformulier (Bron: eigen aantekeningen)
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Conclusie van de EPC controle:
Tijdens de opname wordt ervaren dat de controle redelijk simpel is uit te voeren, Wel is enige
bouwfysische kennis nodig om de EPC berekening te kunnen begrijpen. Toch zijn enkele punten lastig
of niet terug te vinden in de EPC berekening wat het controleren lastiger maakt. Tevens zijn er
controlepunten welke nog onduidelijk zijn beschreven in het protocol en zorgen kleine hokjes in de
tabel ervoor dat er te weinig ruimte is om de gegevens duidelijk in te vullen. Organisaties van het
opnameprotocol zijn bezig met pilot projecten waardoor het opnameprotocol nog zal verbeteren
(2012/2013).
Uit de controle van de type D woning blijkt het bij 2 onderdelen vooral fout te gaan. Dit heeft te maken
met de oriëntatie van de gespiegelde woning en kopers opties zoals dakkapel en uitbouw.
Uitkomst van de controle:
• Van de 76 controle punten diende er 7 punten niet gecontroleerd te worden omdat de EPC
berekening is opgesteld volgens de oude NEN 5128.
• Van de deze 69 punten hoefden er 41 niet gecontroleerd te worden omdat deze punten niet
van toepassing zijn bij deze woning.
• Van de overige 28 controle punten zijn 3 punten optioneel.
o Aansluiting van isolatiemateriaal door middel van foto’s(deze kon niet worden
gecontroleerd omdat de isolatie niet meer zichtbaar was en er geen foto’s van zijn
gemaakt).
o Inregelen van thermostaat(is onduidelijk en niet terug te vinden in EPC berekening).
o Luchtdichtheidsmeting Qv10(deze is wel gecontroleerd).
• 27 punten konden in de praktijk worden gecontroleerd.
• Van de gecontroleerde punten voldoen er 8 niet.
Punten welke niet voldoen aan EPC berekening:
• Kopers opties
o RC-waarde van plat dak en dakkapel niet meegerekend
o Aantal m2 B.G. vloer voldoet niet bij de woning met uitbouw
o Woning met uitbouw heeft grotere achter schuifpui
• Oriëntatie
o Gespiegelde woning is niet uitgerekend(kopse gevel heeft andere lichttoetreding)
• U-waarde voordeur is beter dan aangehouden in de EPC berekening
• Leidinglengte
o Aanrecht is 3,1 m korter
o Badkamer is 1,8 m langer
• Luchtdichtheidseis voldoet wel aan het bouwbesluit maar voor de woning heeft Dura Vermeer
een betere luchtdicht aangehouden in de EPC berekening waardoor het niet voldoet aan de
EPC berkening.
Indien de Energielabel nieuwbouw controle zou worden uitgevoerd zal door de afwijkingen de EPC
berekening herberekend moeten worden en zal dan volgens NEN 7120 moeten worden berekend. De
EPC controle(praktijk) komt niet overeen met EPC(berekend) maar dat zegt nog niet dat het niet
voldoet aan bouwbesluit. Om dat daadwerkelijk vast te stellen en het exacte verschil te constateren
zal de EPC opnieuw berekend moeten worden in een programma. Waarschijnlijk zal de EPC door
bovenstaande punten hoger eindigen en zal er dus een lager Energielabel worden bereikt.
(De ingevulde tabellen zijn terug te vinden in de bijlage)
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11.

Adviezen om tot een goed Energielabel Nieuwbouw te komen

Om beter en makkelijker te voldoen aan het Energielabel Nieuwbouw zijn naar aanleiding van het
onderzoek de onderstaande adviespunten opgesteld.
Adviezen tijdens voorbereiding
1. Zorg dat je voldoet aan de vooraf bepaalde EPC. Een te hoog of te laag uitkomst bij de
praktijkcontrole zal kunnen leiden voor een slechter label of niet voldoen aan bouwbesluit. Bij
een uitkomst welke buiten de marge valt zal de EPC herberekend moeten worden en zullen er
herstelkosten bijkomen. Door strikt aan deze advies punten te houden zal hier aan worden
voldaan.
2. Ontwerp en bereken de EPC niet te scherp op de minimale eis. De eis staat nu op een
EPC van 0,6, wanneer de berekening dan op 0,59 wordt berekend zal bij een kleine fout in de
praktijk de EPC net over de grens kunnen gaan waardoor er een slechter label wordt behaald
en zelfs de kans bestaat dat het niet meer voldoet aan het bouwbesluit. 10% lijkt veilig marge.
3. Bepaal voor de project start wie wat en welke bewijs materiaal gaat aanleveren en leg
dit vast. Verstandig zal zijn bij een van de eerste vergaderingen tussen de opdrachtgever,
uitvoerder, werkvoorbereider of eventueel met derde vast te leggen wie de bewijzen voor het
energielabel gaat bijhouden.
4. Controleer of EPC-uitgangspunten goed in ontwerp en bestek zijn overgenomen. Laat
bijvoorbeeld de projectvoorbereiding of derde de EPC-uitgaanspunten in vergelijking met het
bestek controleren. (opdrachtgevers zijn hier meestal niet verantwoordelijk voor).
5. Bespreek met de onderaannemers en leveranciers dat je het Energielabel gaat
toepassen. Hierdoor zal je er op attenderen dat hier extra opgelet zal worden en ook meer
informatie van hun wordt verwacht.
6. Samenwerken met onderaannemers en leveranciers die goede bewijsdocumentatie of
informatie aanleveren. (EPC onderdelen) Hierdoor zal bewijsmateriaal makkelijker, sneller
en beter op orde zijn waardoor dat veel tijd zal schelen voor de gene die de bewijzen moet
verzamelen en er beter aan het energielabel wordt voldaan.
7. Onderaannemers en leveranciers er op attenderen dat ze meer informatie op de aflever
bon beschrijven. Zoals RC-waarde, aantal m2, dikte en bouwkavelnummer.
8. Samenwerken met timmerfabrieken die HSB elementen garanderen met een juist
aangebrachte isolatie en luchtdichting (isolatie openingen niet groter dan 4 mm). Hierdoor
zal de kans van isolatie lekken zeer worden verkleind.
9. Let er op dat de Gelijkwaardigheidsverklaringen zijn goedgekeurd door de gemeente.
Zorg er dus voor dat deze verklaringen worden meegenomen bij de bouwaanvraag. Indien
deze niet zijn goed gekeurd door de gemeente zullen deze gegevens niet geldig zijn en
worden gebruikt bij de praktijkcontrole van de EPN-adviseur.
10. Let op de uitvoerbaarheid van de details. Stel de details zo simpel mogelijk op waardoor de
werknemers minder snel fouten kunnen maken. Prefab constructies kunnen bijvoorbeeld kans
op fouten verminderen.
11. Zorg dat de uitvoerder op de hoogte is van het Energielabel Nieuwbouw. Dit kan
bijvoorbeeld door het inlezen van dit Energielabel Nieuwbouw document, afstudeer verslag of
door voorlichting te geven. Hierdoor zal het proces met het Energielabel beter verlopen.
12. Zorg dat de praktijkcontrole wordt uitgevoerd voordat de koper erin gaat klussen. Indien
de koper eerder gaat klussen kunnen er onbedoelde gaten worden gemaakt dat de EPC zeer
kan beïnvloeden.
13. Zorg dat in de EPC berekening de exacte leidinglengtes worden aangehouden.
Leidinglengten worden nog vaak in de EPC als forfaitaire aangehouden. Dit zal tijdens de
praktijkcontrole slechter uit kunnen vallen wat invloed kan hebben op de EPC.
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14. De EPC berekening zal gedetailleerde opgebouwd moeten worden. Hiervoor moeten alle
verschillende geveldelen met andere RC-waarde apart worden ingevuld in de EPC
berekening. (Een bijvoorbeeld hiervan zijn houten rekjes boven het kozijn die nu nog vaak
worden vergeten en als normale gevel worden aangehouden).
15. Let goed op de glas hout verhouding bij deuren. Zodat niet de U-waarde van het
verkeerde materiaal wordt aangehouden bij de EPC berekening. Hierdoor kan bij de praktijk
controle een andere waarde worden aangehouden wat de EPC kan beïnvloeden. Controleer
bij het opstellen van de EPC berekening dat de juiste u-waarde wordt aangehouden.
16. Door kopers opties kan de EPC zeer veranderen. Licht de koper hierover in of maak
meerdere EPC berekeningen met de verschillende opties zoals uitbouw, een dakkapel,
dakramen, een andere cv-ketel, vloerverwarming, convectorputten.

Adviezen tijdens de bouw
•

•

•

Goed en juist inlichten van de werknemers die de isolatie plaatsen op de bouwplaats.
Door de werknemer te informeren over het Energielabel Nieuwbouw zal hij hier extra rekening
mee houden. Dit kan gedaan worden met de Energielabel Nieuwbouw poster of eventueel
meer informatie. Door voorbeelden zal de werknemer zich meer beseffen wat de eventuele
gevolgen van slecht isoleren zijn. Voorbeeld situaties met foto’s zijn terug te vinden in
hoofdstuk 8.
Uitvoeringskwaliteit is cruciaal. Organiseer dit in het proces door hier extra op te focussen
en te controleren. Dit kan gedaan worden door de uitvoerder zelf of door derde
(adviesbureau).
Indien er geen bewijzen aanwezig zijn zal de EPN-adviseur van de slechtste waarde of
situatie uitgaan. Dit kan de EPC zeer beïnvloeden, let daarom op dat de juiste bewijzen goed
worden verzameld zoals word beschreven in dit afstudeer rapport en ISSO opnameprotocol.
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12.

Poster Energielabel Nieuwbouw en informatie document

Dit eindrapport zal een uitgebreide en juiste uitleg geven over het Energielabel Nieuwbouw. Maar dit
rapport zal voor de meeste werknemers te dik zijn om het geheel door te lezen. Om toch de
belangrijke informatie aan de werknemers over te brengen is er een document opgesteld en de
onderstaande poster ontworpen.
Document Energielabel Nieuwbouw(hoofdlijnen)
Het document is bedoeld om werknemers van Dura Vermeer in een korte tijd te informeren over het
Energielabel Nieuwbouw. Tevens is een handzaam document waarin de meest belangrijke informatie
wordt weergegeven waardoor het snel en makkelijk kan worden toegepast. (Zie de bijlage voor het
document)
Poster
De poster is vooral bedoeld voor de uitvoering waardoor er vooral uitvoeringspunten worden
benaderd. Met deze poster kan in een korte tijd duidelijk worden uitgelegd wat er wordt verwacht en
waar rekening mee gehouden moet worden. Hierbij is rekening gehouden dat alle informatie op één
A3 formaat zichtbaar wordt gemaakt zodat het ook in de bouwkeet geprint kan worden. Tevens
worden er op de achterkant van de poster extra goed/fout voorbeelden weergegeven. Hieronder op de
afbeelding is de poster weergegeven. (voor de poster op ware grote A3 zie bijlage)
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13.

Interviews

Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende interviews afgenomen waardoor belangrijke informatie is
verzameld dat in het onderzoek gebruikt kon worden. Tevens zijn deze interviews interessant om te
ervaren hoe er over het Energielabel Nieuwbouw wordt gedacht.

13.1 Interview vragen Uitvoerder De Sniep (Jeroen Putter):
-

Heeft u gehoord over het energielabel en ook al over het Energielabel Nieuwbouw?

Ja over beide. Door de studie en omdat hij heeft samengewerkt met Willem Koppen die al een aantal
jaar met dit onderwerp bezig is. Tevens worden nu al dit soort controles uitgevoerd op de bouwplaats
waar hij werkzaam is.
-

Wie plaatst de isolatie en kierdichting?

Metselaars en timmerlieden.
-

Wat voor kierdichting wordt er gebruikt(kozijnen, dak doorvoer, leiding naar kruipruimte
kruipluik)?

o
o
o
o

Kozijnen:
Dak doorvoer:
Kruipluik:
Overige delen:

-

Wie controleert de kwaliteit van aanbrengen van isolatie en kierdichting?

Pur schuim
Pas plaat
Isolatie + Band
Isolatie en Pur schuim

De Metselaars en timmerlieden zelf en de uitvoerder.
-

Vindt u de isolatie en kierdichting belangrijk?

-

Weten de werknemers die dit plaatsen of aanbrengen hoe en waarom ze dat doen?

Ja .

Ja dit verteld hij duidelijk aan het begin van de klus.
-

Ziet u zelf wel eens aandachtspunten of foutjes bij het aanbrengen van isolatie en
kierdichting? Zo ja welke?

Niet perse fouten maar wel aandachtspunten waarbij achteraf pas zal blijken of het echt luchtdicht is.
Zoals aansluiting van dakplaten.
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13.2 Interview vragen Hoofdproductie (Jeffrey Ossendrijver):
• Heeft u al gehoord over het Energielabel en ook over het Energielabel Nieuwbouw?
Wel over het Energielabel van bestaande woningen maar niet over her Energielabel Nieuwbouw.
• Worden jullie op de hoogte gebracht bij nieuwe eisen in de bouw en door wie?
Door zelf te kijken op internet of door collega’s.
• Wie krijgen voorlichtingen en cursus bij nieuwe eisen?
Ligt er aan voor wie deze eisen gelden. En dan voor de werknemers t/m de uitvoerder. timmerlieden
meestal niet.
• Wat zijn de procedures in het (bouw)proces en staat dat ergens vast?
Er zijn heel wat procedures en dit staat vast op intranet van Dura Vermeer.
• Wie berekent de EPC berekening?
Wordt extern berekend meestal door Nieman adviseurs.
• Waarom werken jullie niet veel samen met Advin?
Advin is iets minder ervaren in de bouw sector en er is een fijne samenwerking met Nieman.
• Waarom besteden jullie dit uit?
Omdat er bij Dura Vermeer hierover geen kennis en programma’s in huis heeft.
• Wie controleert de EPC berekening?
De Projectmanager kijkt er kort naar maar niet echt inhoudelijk.
• In welk gedeelte van het Bouwproces wordt de EPC gemaakt?
Voor de bouwaanvraag.
•
Nee.

Wordt de EPC berekening later nog aangepast?

• Zit Dura Vermeer ruim onder de EPC eis bij berekenen?
Nee strak want elke puntje kost meer geld.
• Wie bepaald de EPC eis?
Opdrachtgever of gemeente.
• Voegt het Energielabel Nieuwbouw volgens u iets toe voor Dura Vermeer?
Ja betere bouwkwaliteit en aantoonbaar dat je beter bouwt dan andere waardoor je beter kan
concurreren.

Eindrapport | Afstudeerder Roy Hoogeveen | Dura Vermeer | 2012-2013

47

13.3 Interview vragen Projectmanager (Ferry Schuil):
• Wat houdt uw functie in en wat zijn uw werkzaamheden?
Projectmanager, het begeleiden van een project van het begin t/m definitief ontwerp. Daarna neemt
de Projectleider het over. De werkzaamheden die bij de Projectmanager voorkomen zijn bijvoorbeeld:
plan van aanpak, planning, kosten bepalen, eigenlijk alles van globale ontwerp naar details bepalen,
uitdenken en de begeleiding hiervan.
• Heeft u al gehoord over het Energielabel en ook over het Energielabel Nieuwbouw?
Ja, wel over het energielabel van bestaande woningen dat dit verplicht is bij verkoop of verhuur maar
dat de EPC ook voldoende is. Over het Energielabel Nieuwbouw nog niks.
•

Wat zijn de hoofdstappen in het bouwproces?
o Ontwikkeling
o Definitief ontwerp
o Aanvraag van vergunningen
o Werkvoorbereiding
o Uitvoering
o Oplevering
o Nazorg

• Waarom besteden jullie de EPC berekening uit?
Omdat er bij Dura Vermeer geen kennis en programma’s aanwezig zijn.
• Wie controleert de EPC berekening en vindt u dat dit nodig is?
De Projectmanager controleert de uitgaanspunten maar verder niet. Vind niet dat het nodig is.
• In welk gedeelte van het bouwproces wordt de EPC gemaakt?
Tussen voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp(tot de bouwaanvraag)
• Wordt de EPC berekening later nog aangepast?
De EPC berekening wordt na de bouwaanvraag niet meer aangepast.
• Waar denkt u dat het fout gaat in het bouwproces met het Energielabel Nieuwbouw?
Vooral bij de opties die de koper wil hebben zoals uitbouw of dakkapel. Maar voor de rest zie ik geen
problemen.
• Vind u dat het Energielabel uitbesteed moet worden zo ja waarom?
Ja omdat als het gecontroleerd is door een extern onafhankelijk bedrijf het beter overkomt naar de
klant toe. Tevens is de kennis bij Dura Vermeer er niet en de EPC wordt ook al uitbesteed waardoor
het omslachtig zou wezen als je het energielabel wel zelf doet en de EPC uitbesteed.
•

Denkt u dat de kwaliteit van Dura Vermeer al goed genoeg is?

Ja
• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw de bouw of het bouwproces verbeterd?
Nee want er wordt al goed gebouwd en dit moet niet de reden wezen dat er goed gebouwd gaat
worden.
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• Wat vind u van het Energielabel Nieuwbouw en de manier van controleren?
Grotendeels onzin want het Energielabel zegt niks over het energieverbruik want dit licht aan de
gebruiker en koper kijkt meer naar het uiterlijk en omgeving van het huis.
• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw extra kosten met zich mee brengt?
Ja voor het uitvoeren van de controle maar niet voor eventuele aanpassingen.

13.4 Interview vragen Organisatiedeskundige van De Sniep (Michel Kwant):
• Wat houdt uw functie in en wat zijn uw werkzaamheden?
Organisatiedeskundige: het vooral begeleiden en aansturen van de voorbereiding werkzaamheden
voor en tijdens het bouwproces. In samenwerking met de Hoofduitvoerder en Projectleider. Ook
werkzaamheden als bijvoorbeeld maken van planningen horen hierbij.
• Heeft u al gehoord over het Energielabel en ook over het Energielabel Nieuwbouw?
Ja, wel gehoord over het Energielabel van bestaande woningen maar nog niks over het Energielabel
Nieuwbouw.
• Wat vind u er van dat de EPC berekening uitbesteed wordt?
Goed omdat er volgens Michel geen mensen zijn bij Dura Vermeer die dit goed genoeg kunnen. En er
waarschijnlijk niet genoeg werk om iemand constant hiermee bezig te houden bij Dura Vermeer.
• Controleert u de EPC berekening wel eens en vind u dat dit nodig is?
Nee controleert Michel niet omdat hij er geen genoeg verstand van heeft en vertrouwt er op dat
Nieman dit goed uitvoert.
• Denkt u dat het nodig is later in het bouwproces de EPC berekening nog aan te passen?
Ligt er aan of er grote aanpassingen komen. Maar als er aanpassingen voor komen die de EPC
veranderen lijkt hem verstandig dit aan te passen want anders wordt er niet voldaan aan het label.
• Waar denkt u dat het fout gaat in het bouwproces met het Energielabel Nieuwbouw?
Het tijdig vastleggen van de bewijzen(foto’s) of het vergeten hiervan. En tijdens de bouw bij het
verwerken van de materialen.
• Vind u dat het Energielabel uitbesteed moet worden zo ja waarom?
Ja, omdat de kennis er niet is bij Dura Vermeer en geen tijd voor is. Wel is het een idee hiervoor
iemand aan te nemen die dit in dagelijks doet bij Dura Vermeer.
• Denkt u dat de kwaliteit van Dura Vermeer al goed genoeg is?
Nee, want er komen nog teveel foutjes of aandachtspunten naar boven bij een inspectie van
bijvoorbeeld Nieman.
• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw de bouw of het bouwproces verbeterd?
Ja, vooral op de bouwplaats omdat er dan meer gelet gaat worden op de juiste verwerking.
• Wat vind u van het Energielabel Nieuwbouw en de manier van controleren?
Lastig omdat het weer een regeltje bij komt bij zoveel andere regels waardoor je meer bezig bent met
de regeltjes dan de bouw. De manier van controleren ieder geval beter dan bij bestaande label.
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• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw extra kosten met zich mee brengt?
Ja, want er moeten meer handelingen komen dan bij de soort gelijke controles die Nieman nu al vaak
uitvoert. Verder tijdens de bouw niet echt extra kosten omdat er op de zelfde manier gebouwd zal
worden maar zal er wel beter opgelet moeten worden.
• Denkt u dat Dura Vermeer door het Energielabel Nieuw beter kan concurreren?
Nee, omdat alle bouwbedrijven hieraan moeten gaan voldoen.

13.5 Interview vragen bij het bezoek aan Nieman met Adviseur (Paul Walta):
• Wat zijn in het kort de werkzaamheden van Nieman en wat is uw functie?
De werkzaamheden van Nieman zijn heel breed. Nieman Raadgevende Ingenieurs is een
ingenieursbureau voor bouwfysica, bouwtechniek en bouwregelgeving. Voor zowel nieuwbouw als
bestaande. Ze geven adviezen op het gebied van brandveiligheid, binnenmilieu, akoestiek, energie en
duurzaamheid. De functie van Paul Walta is Adviseur en bezoekt vooral bouwplaatsen en maakt
hiervan opnamen rapporten met daarbij horende adviezen.
• Geeft Nieman het Energielabel af?
Ja, Energielabel voor bestaande bouw wel maar nog niet voor Energielabel Nieuwbouw omdat dit nog
niet mogelijk is.
• Is Nieman al goed op de hoogte van het Energielabel Nieuwbouw?
Ja, ze willen hiermee voorlopen en zijn dan ook druk mee bezig tevens doen ze mee met de pilot
projecten die nu lopen voor het Energielabel Nieuwbouw. Ook helpen ze met het opstellen van het
opnamenprotocol voor en Energielabel Nieuwbouw in samen werking met Lente-akkoord en
Rijksoverheid.
• Wat vind u van het Energielabel Nieuwbouw en de manier van controleren?
Erg goed omdat er nog te veel aangerommeld wordt en de kwaliteit slechter is dan wat ze zeggen. De
manier van controle goed omdat hiermee duidelijk wordt of het echt goed gebouwd is.
• Wie berekent de EPC berekening?
De EPC kan door verschillende mensen bij Nieman berekent worden. Maar het kan ook zijn dat de
EPC van een ander bedrijf komt.
• Wie controleert de EPC berekening?
Ligt er aan wie er mee bezig is. Maar er is niet een bepaald iemand die dat doet.
• Wordt de EPC later in het bouwproces nog aangepast?
Nee, eigenlijk niet maar kan zijn dat bij een detail controle uitkomt dat er iets aangepast moet worden
waardoor de EPC verandert dient te worden.
• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw de bouw of het bouwproces verbeterd?
Ja, zeker omdat wat ze dan beloven ook echt goed gebouwd moet gaan worden en door de controle
wordt hier beter op gelet.
• Welke inspectie/controle vind u erg belangrijk en waarom?
Qv10 luchtdichtheid en Rc waarde omdat dit twee belangrijke punten zijn om te zien of het gebouw
goed is gemaakt.
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• Wat ziet u veel fout gaan tijdens de bouw en in het bouwproces?
Dak aansluitingen en dak doorvoeren omdat je vooral daar het nog te vaak fout ziet gaan.
• Ziet u veel verschil tussen bouwbedrijven?
Het verschil zit niet echt in de bouwbedrijven maar vooral binnen het bedrijf tussen de uitvoerders. De
ene uitvoerder heeft er veel meer belang bij dat er bijvoorbeeld luchtdicht gebouwd wordt dan de
ander.
• Hoe zou u uw huis bouwen en wat zou u absoluut niet doen?
Geen WTW unit (ventilatie) omdat veel geluid, lelijk, werkt minder fijn en minder frisse lucht. Geen
harde isolatie omdat het krimpt waardoor je slechtere verbindingen krijgt een eventueel openingen.
• Denkt u dat het Energielabel Nieuwbouw extra kosten met zich mee brengt?
Ja, omdat er extra controles met extra handelingen gedaan moeten worden. Tevens dienen er
mensen opgeleid te worden om dit Energielabel Nieuwbouw af te mogen geven.
• Zijn er voordelen voor de bouwbedrijven?
Niet echt alleen meer werk. Wel is er kans dat door dit label de nieuwbouwwoningen beter verkocht
kunnen omdat het duidelijk aantoonbaar is dat de woning energie zuiniger is.
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14.

Conclusie en aanbeveling

Bij dit onderzoek is gezocht naar passende antwoorden vanuit de volgende kernvraag:
Wat houd het Energielabel Nieuwbouw in en hoe dient Dura Vermeer hierop voorbereid te zijn?
Literatuuronderzoek
Om Dura Vermeer te kunnen informeren over het Energielabel Nieuwbouw is er ten eerste een
literatuur onderzoek uitgevoerd. De bronnen die hiervoor zijn gebruikt zijn: internet; voorlichting
bijeenkomsten(presentaties); interviews met verschillende afdelingen binnen Dura Vermeer en externe
bedrijven zoals adviesbureau Nieman. Tevens is door interviews duidelijk geworden hoe werknemers
over het Energielabel Nieuwbouw denken en hoe bepaalde werkprocessen nu verlopen. Uit het
literatuuronderzoek is een duidelijk beeld ontstaan over de handelingen, controles en eisen omtrent
het Energielabel Nieuwbouw.
Eisen en processtappen
Vanuit het literatuuronderzoek zijn er eisen/processtappen op een rijtje gezet en beschreven zodat er
een duidelijk beeld ontstaat. Daarna is gekeken naar eventuele veranderingen in het bouwproces
welke tevens stapsgewijs beschreven zijn.
Aandachtspunten
Uit onderzoek en bouwplaats bezoeken is geconstateerd waar de aandachtspunten in de uitvoering
zitten. Dit zijn met name de kierdichtingen en de isolatie aansluitingen. Deze aandachtspunten zijn
uitgebeeld en beschreven om een onjuiste uitvoering hiervan in de toekomst te voorkomen.
Detailverbeteringen
Om de kans op eventuele fouten in de bouw te voorkomen zullen eventuele detail verbeteringen nodig
zijn. In dit onderzoek zijn verschillende verbeteringen toegelicht zodat Dura Vermeer hier in de
toekomst rekening mee kan houden.
Praktijkcontrole
Door zelf een praktijkcontrole volgens het Energielabel Nieuwbouw uit te voeren is duidelijk geworden
welke punten er aangepast moet worden om het label te halen. Een van deze punten is dat Dura
Vermeer beter bewijsmateriaal nodig heeft. Om beter bewijs te verkrijgen zal op de
documentatie(afleverbonnen) meer informatie moeten staan en zullen er duidelijke foto’s tijdens het
proces gemaakt moeten worden. Tevens dient de EPC berekening beter gecontoleerd te worden en
zal in de praktijk meer aandacht op de kwaliteit nodig zijn om het energielabel goed te kunnen
behalen.
Energielabel Nieuwbouw document + poster
Om uiteindelijk te zorgen dat de medewerkers goed voorbereid zijn is er een handzaam document
opgesteld en een poster gemaakt. Met het document worden werknemers op de hoogte gebracht over
het energielabel Nieuwbouw, zo wordt beschreven wat het Energielabel Nieuwbouw inhoud, waar de
aandachtspunten zitten en adviezen om het energielabel te behalen. De poster op A3 is bedoeld om
de hoofdlijnen voor het behalen van het Energielabel Nieuwbouw te geven zodat werknemers op de
bouwplaats simpel en snel op de hoogte gebracht worden. Zo wordt vooral met afbeeldingen en
voorbeeld foto’s aangegeven waar rekening mee gehouden moet worden.
Door dit onderzoek is het Energielabel Nieuwbouw en de gevolgen hiervan duidelijk geworden.
Tevens zal Dura Vermeer hierdoor goed voorbereid zijn om het Energielabel Nieuwbouw te
kunnen behalen.
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Aanbeveling
Naar aanleiding van het onderzoek kan worden aanbevolen om de medewerkers van de
projectvoorbereiding/productie het Energielabel Nieuwbouw document met advies door te
lezen. Hierdoor zullen de medewerkers op de hoogte worden gebracht en voorbereid zijn.
Voor de mensen op de bouwplaats zal de poster voor een juiste toelichting zorgen en zullen
er minder fouten gemaakt worden. Voor degene die daadwerkelijk gaan werken met het
Energielabel Nieuwbouw is het aan te raden dit eindrapport door te lezen waarin alles
duidelijk wordt. Tevens zal het verstandig zijn deze medewerkers een voorlichting over het
Energielabel Nieuwbouw aan te bieden. Als laatste zal het voor de directie raadzaam zijn het
vast te leggen wie wat van het Energielabel Nieuwbouw binnen Dura Vermeer gaat
bijhouden en controleren. Er kan bijvoorbeeld aan gedacht worden om dit in samenwerking
met Adviesbureau Nieman uit te voeren.
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15.

Evaluatie

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie weergegeven die betrekking heeft op het totale
afstudeerproces.
Het Energielabel Nieuwbouw is een zeer recent onderwerp waardoor het voor mij een
interessant onderzoek is geworden. Het lastige hiervan is wel dat het zo recent is dat er nog
niet veel duidelijke informatie over te vinden is. Voordat ik begon aan het onderzoek had ik
nog nauwelijks kennis over dit onderwerp waardoor ik mezelf goed moest gaan verdiepen.
Ook Dura Vermeer had nog nauwelijks informatie over dit onderwerp waardoor ik
daadwerkelijk zelf alles uit moest zoeken. Dit heeft mij wel gemotiveerd omdat ik dan voor
een belangrijk eindresultaat kon zorgen dat Dura Vermeer daadwerkelijk zal helpen.
Wat waren mijn verwachtingen? Zijn die verwachting uitgekomen?
Het afstudeerproces is in hoofdlijnen gelopen zoals ik had verwacht. Wel had ik verwacht dat
ik meer moest detailleren, maar ik ben nu op een andere manier bezig geweest met
detailleren. Ik ben namelijk meer met de aandachtspunten tijdens de uitvoering bezig
geweest in plaats van daadwerkelijk bedenken en tekenen van details.
Luchtdichting en isolatie waren 2 belangrijke onderdelen tijdens dit onderzoek waar ik veel
over heb geleerd. Tevens zal dit in de toekomst steeds belangrijker worden omdat dit alles te
maken heeft met energie zuinig bouwen.
Wat is er goed gegaan? Wat kon er beter?
Het uitvoeren van het onderzoek ging erg goed en ik vind dat ik de juiste onderdelen op de
juiste manier heb benaderd. Tevens heeft dit onderzoek tot een goed bruikbaar eindproduct
geleid dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kan worden. Wel kwam ik er achter dat
het mij veel tijd koste om mooie en juiste teksten te creëren. Dit komt waarschijnlijk door mijn
dyslexie waar ik in mijn toekomst beter op zal moeten letten.
Tegen welke problemen ben ik opgelopen en hoe zijn deze opgelost?
Ik ben tegen het probleem opgelopen dat het Energielabel Nieuwbouw aan het begin van
mijn onderzoek verplicht zou worden, maar nadat ik was begonnen werd dit door de overheid
afgewezen. Gelukkig werd al snel duidelijk dat het in de toekomst wel degelijk verplicht gaat
worden en was daarom nog zeer waardevol het onderzoek uit te voeren.
Door dit onderzoek ben ik geheel op de hoogte van het komende Energielabel
Nieuwbouw en de situatie er omheen. Tevens heb ik door dit onderzoek veel nieuwe
ervaring opgedaan in het bouwproces en over bouwkwaliteit.
Als laatste wil ik graag zeggen dat ik altijd met veel plezier bij Dura Vermeer heb
mogen werken.
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