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Iets over mezelf & veranderingen…….



Agenda

• Energielabel

• Energie Index (EI) 

• Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

• BENG 

• Warmtepompen op hoofdlijnen 

• Aan de slag?!



Trias Energetica 



Energielabel vanaf 2015 





Energielabel 
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Energie-Index

Energie index:
150 kenmerken

Gecertificeerd EPA-
adviseur  



Energie-index 



Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 



BENG vanaf 1-1-2020
• BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw

•Nieuwbouw (woning + utiliteit) 

•NTA 8800

•Huidige EPC en EI ervaren als complex en in-transparant 

• Kostenverhogend?

• Concept + internet consultatie 

• Bestaande bouw ? 



BENG vanaf 1-1-2020  

concept grenswaarden



BENG: kWh 

1 m3 Aardgas =          9,8 kWh elektriciteit     =      35,17MJ



BENG

• https://youtu.be/kz8olxnY1X8

https://youtu.be/kz8olxnY1X8


BENG 1 Beperk de energievraag

De energiebehoefte wordt bij woningen als volgt bepaald:
−Ruimteverwarming 

−Koeling/zomercomfort

De praktijk
−Goede thermische schil/luchtdichtheid

−Compact bouwen

−Zon georiënteerd bouwen

−WTW ventilatiesysteem



Luchtdichtheidsmetingen 

• https://passiefhuismarkt.nl/blowerdoortest/

https://passiefhuismarkt.nl/blowerdoortest/


BENG 2 Primair fossiel energiegebruik 

Het primaire en energieverbruik wordt bij woningen als volgt bepaald
− Verwarming

− Koeling/zomercomfort

− Warmtapwater

− Ventilatie

In de praktijk

−Efficiënte installaties,

−Warmte afgifte LT

−Warmwater met korte leidingen en WTW

Let op voor netstroom wordt het rendement van elektriciteitsproductie

verrekend. 



BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie



ZEN

BENG + Comfortabele + Gezonde woning  

• Temperatuur

• Koeling

•Geluid

• CO2 sturing

• Energie-coach?! 



Isoleren! > Warmtepompen (WP) 

Voorkom 
WP/comfort 

teleurstellingen! Rebound effect! 



Warmtepompen op hoofdlijnen  



Warmtepompen op hoofdlijnen  



Warmtepompen 

• https://www.youtube.com/watch?v=yMGB4y4glpQ

https://www.youtube.com/watch?v=yMGB4y4glpQ


Warmtepomp

Gemiddelde wintertemperatuur 4oC

Uitgaande temperatuur 45oC  ->  COP 3

4



Warmtepomp

Een lage temperatuurverwarming: 

• Vloer – plafond- en/of wandverwarming

• Lage temperatuur radiatoren

• Lage temperatuur convectoren



Hybride Warmtepomp 

Bron: www.milieucentraal.nl
Prijspeil 2018 goed geïsoleerde woning

http://www.milieucentraal.nl/


Aandachtspunten Hybride Warmtepomp 

• Geluid

• Isolatie

• Circa 70% verwarming 

• Hoge eisen warmtapwater

• Meer zekerheid piekbelasting 

• Lagere installatiekosten

• Mogelijk al te combineren met bestaande HR?

• Terugverdientijd

• Gasaansluiting 



Volledige WP 

Bron: www.milieucentraal.nl
Prijspeil 2018 goed geïsoleerde woning   >>> 

http://www.milieucentraal.nl/


Aandachtspunten volledige Warmte pomp 

• Geluid
• Ruimte
• Gedrag
• Comfort ?
• Isolatie 
• LT verwarming 
• Opwarmtijd 
• Vermogen < > rendement 
• Hoge aanvoertemperatuur < lage COP
• Géén gasaansluiting > NOM ?!

Bron: Rapport comfortbeleving Uneto VNI



Alternatieven  
• Hybride panelen

• Zonneboiler

• Warmte netten

• Warmte opslag

• Pelletkachel of biomassaketel 

• Waterstofgas



Handige websites
• Investeringssubsidie duurzame energie ISDE/leningen 

www.energiesubsidiewijzer.nl
• https://www.energiebespaarlening.nl/

• www.zonatlas.nl

• www.mileucentraal.nl (besparen)

• https://www.lente-akkoord.nl/

• http://infographics.rvo.nl/beng/

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
https://www.energiebespaarlening.nl/
http://www.zonatlas.nl/
http://www.mileucentraal.nl/
https://www.lente-akkoord.nl/
http://infographics.rvo.nl/beng/


Aan de slag?!

• Naden & kieren dichten

• Waterzijdig inregelen

• CV temperatuur aanpassen
• Climatebooster

• Automatische pompschakelaar

• Plan van aanpak
• Maatwerkadvies



Vragen? 

Bedankt voor uw aandacht! 
Informatieve presentatie over energie labels eengezinswoningen. 

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


