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Beoordelingsrichtlijn
/ deel

Uitgave

Vigerende
versie BRL

Oorspronkelijk document

BRL9500-00 +
Wijzigingsblad

BRL9500-01

Energieprestatieadviseringalgemeen deel

Energie-index bestaande
woningen en woongebouwen

Onderdeel

versie 14 februari 2020
Onderwerp

Type besluit

Ingangsdatum

Wijzigings- of interpretatiebesluit CCvD

31-08-2011+
WB 01-082015

21-10-2016

01.05 2017
(vervallen per
01.07.2017)
01.07.2017
(vervangt
interpretatie
7.2.6 van
01.05.2017)

7.2.6

Afwijkingen en sancties

Interpretatie

7.2.5 / 7.2.6

Rapportage vervolgonderzoek /
afwijkingen en sancties

Interpretatie

H10

Schorsing en intrekking certificaat

Interpretatie

01.05.2017

Bijlage 2

Beheersing vakbekwaamheid
EPA-adviseur

wijziging

01.03.2018

wijziging

01.03.2018

wijziging

22.06.2018

Bijlage 3
4.6.5

Beheersing vakbekwaamheid
EPA-opnemer
Aanpassing energieindexrapportage

30-09-2011 +
WB 01-082015

-

-

-

n.v.t.

Energielabel utiliteitsgebouwen,
basismethode

31-08-2011
WB 01-082015

-

-

-

n.v.t.

BRL9500-04 +
Wijzigingsblad

EPA-maatwerkadvies bestaande
utiliteitsgebouwen

30-09-2011 +
WB 01-082015

-

-

-

n.v.t.

BRL9500-05

Rapport netto warmtevraag,
woningen en woongebouwen

23-06-2016

6.7.6 ,/ 6.7.7 / 6.7.8

Interne controlefrequenties

wijziging

BRL9500-06

Energielabel utiliteitgebouwen,
detailmethode

01-08-2015

-

-

-

BRL9500-02 +
Wijzigingsblad

EPA-maatwerkadvies bestaande
woningen

BRL9500-03 +
Wijzigingsblad

1

22.06.2018

n.v.t.

Oorspronkelijk document
ISSO-publicatie

Uitgave

Wijzigings- of interpretatiebesluit CCvD
Vigerende
versie
publicatie

Onderdeel

Onderwerp

Type besluit

Paragraaf 6.9.1

Winkelfuncties

Wijziging

01.01.2014

Hoofdstuk 7

Labelplicht in kleine
industriegebouwen

Interpretatie

07.04.2016

Interpretatie

07.04.2016

Wijziging

01.03.2018

Interpretatie

22.06.2018

Interpretatie
wijziging

22.06.2018
27.12.2018

Interpretatie

22.06.2018
22.06.2018

7.11 Voorbeeld 2
ISSO-publicatie 75.1

Handleiding energieprestatie
advies utiliteitsgebouwen

2013

7.1
7.1 (tabel)
7.6.1.4
7.4.1
7.4.3

ISSO-publicatie 75.2
ISSO-publicatie 75.3

Handleiding EPA-maatwerkadvies
utiliteitsgebouwen
Formulestructuur energieprestatie
advies utiliteitsgebouwen:
formulestructuur

2014

2.4.3

Gebruik geattesteerde software

Wijziging

2014

-

-

-

6.7.3.2

Nieuwe gaskeurlabel

Interpretatie

07.04.2016

6.7.3.2

Interpretatie

07.04.2016

Interpretatie

07.04.2016

Interpretatie

07.04.2016

Wijziging

23.06.2016

Wijziging
Wijziging
Wijziging

23.06.2016
23.06.2016
01.03.2018

Interpretatie

23.06.2016

6.5.3
6.6.1.2
6, begrippen

CW-klasse
Infiltratie in relatie tot
gebouwafmetingen
Renovatiejaar (Nader Voorschrift)
Onderbouwing representativiteit
bij seriematige woningbouw of
woningen in één complex
Definitie collectieve installaties
Rapportage huurder/bewoner
Rapportage huurder/bewoner
Renovatiejaar volgens Qv-10
methode
Stroomschema renovatiejaar
Panelen in kozijnen
Definitie warmtelevering derden

Interpretatie
Interpretatie
Wijziging

6.6.2

Raam leefruimte en slaapruimte

Wijziging

28.12.2017
28.12.2017
28.12.2017
n.v.t. besluit is
ingetrokken

6.7.5

Extra voorbeelden CO2-gestuurde
ventilatie

Interpretatie

6.5.5.2
6.5.3
7.0
ISSO-publicatie 82.1

Energieprestatie woningen:
Energie-Index Rapport

Toekennen hulpfuncties
labelplichtig/niet-labelplichtig deel
Definitie recreatiewoning
Uitbreiding voorbeelden
gebruiksfuncties
Begrenzingen
Bepalen gebouwgrenzen
Verwarmd/onverwarmd
beschouwen labelplichtige delen

Ingangsdatum

2015

6
Bijlage
Bijlage
6.5

2

-

28.12.2017

ISSO-publicatie 82.2

Handleiding EPA-maatwerkadvies
woningen

ISSO-publicatie 82.3

Formulestructuur EI en
maatwerkadvies woningbouw
Energieprestatie woningen:
opnameprotocol netto
warmtevraag zeer energiezuinige
woningen (versie 1.7, juni 2016) +
Bijlage 4 Informele bijlage
‘installaties’ (versie 1.2, maart
2017)
Steekproef Qv-10 meting
grondgebonden woningen en
appartementengebouwen

ISSO-publicatie 82.5

2014

3.1

Instrumentarium / gebruik
geattesteerde software

Wijziging

2014

-

-

-

4.8.3

Luchtdichtheidsmetingen
woonblokken

Interpretatie

28.12.2017

4.8.3

Steekproeftrekking Qv-10 meting
grondgebonden woningen en
appartementsgebouwen

Interpretatie

13.02.2020

2016
2017

2016
2017

22.06.2018
-

Toelichting op het overzicht:
Dit overzicht geeft de synopsis van de genomen wijzigings- of interpretatiebesluiten door het CCvD ten aanzien van de BRL9500 Energieprestatieadvisering en bijbehorende
ISSO-publicaties. Certificaathouders en/of certificatie instellingen zullen vanaf de in de laatste kolom van het overzicht genoemde ingangsdatum volgens de vigerende BRL+
eventuele interpretatie- en vaststellingsbesluiten over aanvullingen en/of wijzigingen moeten werken.
Een wijzigingsbesluit heeft betrekking op een gedeeltelijke wijziging van of aanvulling op een bestaande Beoordelingsrichtlijn. Uitgangspunt daarbij is dat het gaat om kleine
wijzigingen die de kwaliteit van het certificaat ten goede zal komen. Deze wijzigingen worden op advies van de Technische Commissie voorgelegd aan en vastgesteld door het
CCvD. Wijzigingen van grotere omvang zullen als wijzigingsblad of herziening van de BRL door het CCvD vastgesteld worden.
Een interpretatiebesluit is een nadere toelichting op artikelen of onderdelen van een BRL en wordt vastgesteld door het CCvD. Een interpretatiebesluit wordt genomen als
duidelijk is dat er sprake is van een belangrijke kwestie welke herkend wordt door de betrokken belanghebbende partijen.
Hierna worden voor de desbetreffende deelregeling of ISSO-publicatie eerst de wijzigingsbesluiten, en vervolgens de interpretatiebesluiten weergegeven.
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WIJZIGINGSBESLUITEN

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij BRL9500-01 Beoordelingsrichtlijn Energieprestatieadvisering Energie-Index Bestaande Woningen en Woongebouwen
d.d. 21.10.2016
Datum
vaststelling
28.09.2017/
15.12.2017

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Vakbekwaamheid
EPA-adviseur

Opfriscursus

Bijlage 2

01.03.2018

28.09.2017/
15.12.2017

Vakbekwaamheid
EPA-opnemer

Opfriscursus

Bijlage 3

22.03.2018

Energieindexrapportage

Energieklasse

4.6.5

"Een EPA-adviseur die werkzaamheden uitvoert in het kader van het opstellen van
een E.I. rapportage voor een conform BRL 9500-01 gecertificeerd bedrijf, dient
jaarlijks een opfriscursus te volgen. De opfriscursus dient te voldoen aan de eisen
die zijn opgenomen in de regeling “Bijhouden van vakmanschap EPA-adviseur”
die is opgesteld door de EPA-examencommissie. De regeling met eisen gesteld
aan de opfriscursus is gepubliceerd op de website van KvINL".
EPA-adviseurs dienen voor het eerst voor 1 januari 2019 een opfriscursus te
hebben gevolgd.
"Een EPA-opnemer die werkzaamheden uitvoert in het kader van het opstellen
van een E.I. rapportage voor een conform BRL 9500-01 gecertificeerd bedrijf,
dient jaarlijks een opfriscursus te volgen. De opfriscursus dient te voldoen aan de
eisen die zijn opgenomen in de regeling “Bijhouden van vakmanschap EPAadviseur” die is opgesteld door de EPA-examencommissie. De regeling met eisen
gesteld aan de opfriscursus is gepubliceerd op de website van KvINL"
EPA-opnemers dienen voor het eerst voor 1 januari 2019 een opfriscursus te
hebben gevolgd.
BRL 9500-01 geeft in paragraaf 4.6.5 aan dat de certificaathouder aan de
opdrachtgever een Energie-index rapportage levert dat voldoet aan hoofdstuk 2
van ISSO 82.1 [1] en een ingevuld rapportageformulier volgens bijlage 4 van ISSO
82.1. Naar aanleiding van de motie Bashir is het verzoek binnengekomen om ook
de energieklasse te vermelden op de energie-indexrapportage (zie hieronder)
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01.03.2018

22.06.2018

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij BRL9500-05 Beoordelingsrichtlijn Netto-warmtevraag woningen en woongebouwen, versie 23 juni 2016

Datum
vaststelling
22.03.18

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Interne verwijzing

Onderhoud
kwaliteitssysteem

6.7.6

De interne verwijzing naar BRL9500-00 klopt niet.
De tekst: ‘Geen aanvullende eisen’ wordt vervangen door:
‘In afwijking van de tweede alinea van paragraaf 6.7.6 in BRL9500-00 voert de
certificaathouder op jaarbasis ten minste een aantal projectencontroles uit op het
voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4, overeenkomstig 6.7.7 en 6.7.8’

22.03.2018
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Frequentie interne
kwaliteitscontrole

6.7.7

Frequentie interne
kwaliteitscontrole

6.7.8

Besloten is dat het geen meerwaarde heeft om 100% van de opnames te
controleren.
De eerste alinea wordt gewijzigd in:
‘De certificaathouder moet 10% van de opnames controleren op het voldoen aan
de eisen van 4.6.2’.
Besloten is dat het geen meerwaarde heeft om 100% van de berekeningen van de
netto-warmtevraag te controleren.
De eerste alinea wijzigen in:
‘De certificaathouder moet 10% van de berekeningen van de netto warmtevraag
controleren op het voldoen aan de eisen van 4.6.3’.

22.03.2018

22.03.2018

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij ISSO-publicatie 75.1 Energielabelmethodiek Utiliteitsgebouwen versie 2013
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

12.09.2013

Winkelfuncties

Label, forfaitaire
waarde kleine
en grote
winkels,
Verlichting

6.9.1

1. In de 1e paragraaf wordt nader toegelicht dat zowel van een winkelcentrum of
voor een afzonderlijke winkel in het winkelcentrum een energielabel gemaakt kan
worden. Echter bij verkoop of verhuur van een geheel centrum is het effectief en
efficiënt om één label te mogen opstellen en hanteren.

01.01.2014

2. In de alinea met overige aandachtspunten wordt aangegeven dat indien er in een
winkel bepaalde aspecten niet aanwezig zijn men uit moet gaan van forfaitaire
waarden. In de huidige versie is dit ook het geval. Er wordt in de aangepaste
versie bij regeling, ventilatie en verlichting onderscheid gemaakt tussen forfaitaire
waarden voor kleinere winkels en grotere winkels. In de huidige methode is dit niet
het geval. Het onderscheid in forfaitaire waarden tussen grote en kleine winkels
sluit veel beter aan met wat er gangbaar is bij winkels.
3. In de aangepaste versie wordt alle aanwezige verlichting meegenomen, hetgeen
leidt tot een eenduidiger resultaat. Eerder werd bij winkels alleen de vaste
verlichting meegenomen. Accent verlichting bleef buiten beschouwing. Daardoor
kon het voorkomen dat winkels met een minder zuinige verlichtingsinstallatie
hierdoor een gunstiger energielabel kregen.

30.11.2017

Definitie
recreatiewoning

Wijziging
definitie
recreatiewoning

7.1

De overheid heeft besloten dat een vakantiewoning (recreatiewoning) als woning
(EPA-W) beschouwd moet worden als deze in de BAG (basis administratie gemeente)
een woonfunctie heeft. Heeft de vakantiewoning (recreatiewoning) echter in de BAG
een logiesfunctie dan moet deze als utiliteitsgebouw (EPA-U) worden beschouwd.
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01.03.2018

Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Tabel behorende bij beslisschema 7.1

1 Een vakantiewoning (recreatiewoning) moet als woning (EPA-W) beschouwd moet
worden als deze in de BAG (basis administratie gemeente) een woonfunctie heeft.
Heeft de vakantiewoning (recreatiewoning) in de BAG een logiesfunctie dan moet
deze als utiliteitsgebouw (EPA-U) worden beschouwd.
27.09.2018

Bepalen
gebouwgrenzen

Gebouwgrenzen

7.4.1

Toelichting: In de bepaling van de gebouwgrenzen zijn een paar aanpassingen
gedaan/interpretaties gegeven De reden hiervoor is dat het soms wel wenselijk is om
voor een apart verhuurbaar deel van een gebouw een eigen Energielabel op te
stellen.
7.4.1 Bepaal de gebouwgrenzen (stap 1)
Voor ieder gebouw is een eigen, afzonderlijk Energielabel nodig. Voor de bepaling
van wat een gebouw is, zijn enkele criteria opgesteld. Het is onmogelijk om deze
criteria volledig sluitend te laten zijn voor alle gebouwen in Nederland.. Hieronder
worden een aantal aspecten genoemd die richtinggevend zijn bij de bepaling van de
gebouwgrenzen.
1. Waarde Onroerende Zaakbelasting
2. Eigendomsverhouding
3. Gebouwendelen los van elkaar te verkopen/te verhuren
4. Eigen adres
5. Eigen entree
Een uitzondering hierop is een gebouw met een winkelfunctie, zie hiervoor ook de
toelichting in paragraaf 7.9.1.
7

27.12.2018

Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Toelichting
Bij de afmelding van de Energielabels speelt de registratie van het betreffende
gebouw in de BAG (basis administratie gemeenten) een rol. In de BAG (Bagviewer) is
van de gebouwen het pand-id terug te vinden. Onder het pand_id zijn de
verblijfsobject_id’s te vinden. Een gebouw kan dus bestaan uit een of meerdere
verblijfsobject_id’s. Opgemerkt wordt dat een gebouw voor het opstellen van een
Energielabel ook uit meerdere verblijfsobject_id’s kan bestaan, deze kunnen als een
gebouw worden afgemeld. Voorkomen moet worden dat het gebouw onnodig wordt
opgesplitst in afzonderlijke gebouwen (Energielabels). Uitgangspunt is dat per
minimaal per verhuurbaar deel van een gebouw een Energielabel aanwezig moet zijn,
dit deel moet dan wel een eigen verblijfsobject-ID in de BAG hebben.
Alle punten moeten doorlopen worden om te bepalen wat de gebouwgrens is, met
andere woorden moet er voor het gebouw één of meerdere Energielabels worden
opgesteld.
Ad 1: Bij een gebouw is de wet onroerende zaak belasting van toepassing. Is de
WOZ-aanslag beschikbaar dan kan hier informatie uit gehaald worden m.b.t.
de wijze waarop de gebouwgrenzen kunnen worden bepaald. Op een WOZaanslag kunnen wel meerdere verschillende aanslagen van verschillende
onroerende zaken zijn opgenomen. Bij de WOZ bepaling is het van belang te
weten welk deel als een onroerende zaak wordt aangemerkt.
Volgens de Wet WOZ is een WOZ-object:
een gebouwd eigendom; een ongebouwd eigendom; een gedeelte van een
gebouwd of een ongebouwd eigendom dat volgens indeling bestemd is om als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt; een samenstel van twee of meer
gebouwde of ongebouwde eigendommen, die bij dezelfde belastingplichtige in
gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen.
Een WOZ-object wordt bepaald (afgebakend) op basis van de volgende
criteria:

binnen één gemeente

één eigenaar

één gebruiker
In de wet wordt dus gesproken van een gebouwd eigendom of twee of meer
eigendomen van dezelfde belastingplichtige (eigenaar), die naar
omstandigheden bij elkaar horen. Indien dit laatste het geval is, kan zijn dat
één onroerende zaak voor het energielabel toch gesplitst moet worden. Dus
één onroerende zaak betekent één of meerdere energielabels. Of er een of
meerdere energielabels moeten worden opgesteld hangt af van de overige
onderstaande punten.
Ad 2: Als er meerdere eigenaren zijn dan is de kans groot dat er tevens sprake is
van verschillende roerende zaken. Volgens Ad 1 dienen er dan meerdere
energielabels opgesteld te worden. Uitzondering hierop zijn panden waar
sprake is van appartementsrechten. Het komt bijvoorbeeld voor dat een winkel
8

Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum
eigendom is van meerdere eigenaren en dat het appartementsrecht van
toepassing is.

Ad 3:

Als een gebouw los te verkopen is, dient een energielabel voor het
betreffende gebouw opgesteld te worden. Losstaande panden zijn sowieso
los te verkopen, waardoor deze altijd een eigen energielabel moeten
hebben. Op bepaalde terreinen/complexen, bijvoorbeeld
gevangenisterreinen, geestelijke gezondheidszorgcomplexen of een
industrieterrein van 1 bedrijf, staan soms meerdere losstaande panden,
welke geen aparte registratie hebben in de BAG. Ze hebben allen hetzelfde
adres. Er zijn geen pand- en objectnummer beschikbaar voor de individuele
gebouwen, waardoor ze niet afzonderlijk afgemeld kunnen worden. Via de
BAG dient bij de gemeente een pand- en/of objectnummer te worden
aangevraagd.

Ad 4:

Als een gebouw een eigen adres heeft en een eigen direct van buiten
toegankelijke entree, dient voor het betreffende adres een individueel
energielabel opgesteld te worden. Uitzonderingen zijn winkelcentra en
panden die voldoen aan Ad 5.
Een andere uitzondering is bijvoorbeeld een congres-/vergadercentrum deze
kan bijvoorbeeld meerdere ingangen met verschillende adressen (meerdere
verblijfsobject-id’s) hebben. In deze situatie dient het gebouw toch als één
gebouw beschouwd te worden. De meerdere verblijfsobject-id’s worden dan
gezamenlijk afgemeld.

Ad 5.

Als er sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw, waarbij meerdere
adressen gebruik maken van dezelfde entree, dan mogen de verschillende
verblijfsobject-id’s worden samengevoegd als het pand van een eigenaar
is. Voorwaarde is wel dat het pand een pandnummer heeft. Van deze
voorwaarde wordt afgeweken indien twee gebouwen met verschillende
pand-id nummers fysiek samengevoegd zijn. Hiervan is sprake als er tussen
de panden een open verbindingen is. Een energielabel kan niet met twee
pand-id nummers worden afgemeld. Ieder pand met eigen pand-id nummer,
dient dan met dezelfde invoer (m.u.v. pandnummer) te worden afgemeld.

Opmerkingen:
1
In een aantal gevallen zijn gebouwen met een loopbrug met elkaar
verbonden. Als deze gebouwen een afzonderlijk adres hebben en een eigen
entree, dan krijgen zij een afzonderlijk label. NB: de loopbrug is ook een
onderdeel van het gebouw en moet opgenomen worden bij het gebouw met
het bouwjaar dat het meest overeenkomt met het bouwjaar van de loopbrug.
2
Bij het bepalen van de gebouwgrenzen speelt de klimaatinstallatie;
(gemeenschappelijk of collectief) geen rol. Het is mogelijk dat verschillende
gebouwen met een gezamenlijke collectieve installatie een afzonderlijk label
krijgen.
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Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij ISSO-publicatie 75.2 Handleiding EPA-maatwerkadvies utiliteitsbouw, versie 2014
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

22.03.2018

Geattesteerde
software

Geattesteerde
software

2.4.3

Paragraaf 2.4.3 De EPA-U-software wordt als volgt aangepast. Aanpassing zie gele
markering.

22.06.2018

2.4.3 De EPA -U-software
Voor het berekenen van de energetische situatie van het opgenomen gebouw
maakt de EPA-U-adviseur gebruik van een voor dit doel ontwikkeld softwarepakket.
Deze software vervult een aantal functies:

het bieden van ondersteuning bij de selectie van relevante
energiebesparende maatregelen;

het bieden van ondersteuning bij het inschatten van investeringen, subsidies,
energiebaten van energiebesparende maatregelen en pakketten.
In de software kunnen de gegevens uit de intakeprocedure en het opnameformulier
worden ingevoerd. Nadat alle gebouw- en gebruiksgegevens zijn ingevoerd genereert
het programma een overzicht van het totale energiegebruik van het gebouw en het
historisch energiegebruik. Door middel van ‘fitten’ kan de EPA-U adviseur het
berekende energiegebruik afstemmen op het werkelijke energiegebruik, rekening
houdend met specifieke gebouwkenmerken en/of het gebouwgebruik. Hierdoor is de
EPA-U-adviseur in staat om ook de minder eenvoudig meetbare aspecten van het
gebouw in het advies mee te nemen.
Het verdient aanbeveling om een EPA-U softwarepakket te gebruiken dat voldoet
aan de in de BRL 9501 gestelde eisen.
De berekeningen voor het maatwerkadvies moet worden uitgevoerd met een
softwareprogramma dat voldoet aan de in de BRL 9501 (inclusief wijzigingsblad)
gestelde eisen aan deze programma’s.

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie Woningen: Energie Index Rapport, versie 2015
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

23.06.2016

Representativiteit

Representativiteit
seriematige
woningen /
woningen in
complex

7.0

In ISSO-publicatie 82.1 staat in hoofdstuk 7 aangegeven onder welke voorwaarden er
bij woningen gebruik mag worden gemaakt van representativiteit. Dit maakt het
mogelijk dat niet elke woning hoeft te worden opgenomen c.q. te worden bezocht.
Binnen elke deelverzameling waarvoor gebruik wordt gemaakt van representativiteit
wordt een woning aangemerkt als referentiewoning. De andere woningen binnen de
deelverzameling worden aangemerkt als gelijkende woningen. Of een woning
voldoende gelijkend is wordt vastgesteld volgens hoofdstuk 7 van ISSO-publicatie
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23.06.2016

82.1 of door een berekening van de energie-index. BRL9500-01 stelt vervolgens in
4.6.2.2 dat de EPA-adviseur/opnemer niet elke gelijkende woning hoeft binnen te
gaan als hij er zeker van is dat hij over de juiste informatie beschikt.
Besloten is tot wijziging van de onderbouwing van de representativiteit bij seriematige
woningen of woningen in één complex. De wijze waarop dit moet worden gedaan
(beslisschema, steekproeven) en gedocumenteerd in het projectdossier, is
aangescherpt.
Hieronder wordt aangegeven wanneer er voor alle betreffende woningen uit de
deelverzameling (seriematige woningen) of woningen in een wooncomplex)
voldoende is onderbouwd of er voor alle woningen uit deelverzameling sprake is van
representativiteit. Door middel van een steekproef moet in een aantal woningen
aangetoond worden dat er wordt voldaan aan de criteria voor representativiteit zoals
aangegeven in hoofdstuk 7.0 van de ISSO publicatie 82.1 Er wordt onderscheid
gemaakt tussen kenmerken die zonder de woning te betreden zijn vast te stellen en
kenmerken die alleen in de woning zijn vast te stellen. Kenmerken die zonder de
woning te betreden, zijn vast te stellen zijn: woningtype en woningsubtype, de
oriëntaties van de woning, de oppervlakte van de thermische schil van de woning en
het gebruiksoppervlak. De uit te voeren steekproef in het beslisschema heeft
betrekking op de kenmerken die alleen zijn vast te stellen door de woning te betreden.
Opmerking: Hoekwoning en tussenwoning zijn verschillende woningtypen. Een
hoekwoning kan dus nooit representatief zijn voor een tussenwoning of andersom.
Het kenmerk woningtype kan worden vastgesteld zonder de woning te betreden.
Hetzelfde geldt voor de oriëntatie, het oppervlak van de thermische schil en het
gebruiksoppervlak. De overige kenmerken die alleen in de woning zijn vast te stellen
kunnen voor de hoekwoning en tussen woning wel gelijk zijn. De combinatie van
kenmerken die alleen in de woning zijn op te nemen en de kenmerken die ook van
buiten de woning zijn op te nemen bepalen uiteindelijk of er sprake is van
representativiteit conform hoofdstuk 7 uit ISSO 82.1.
De onderbouwing van deze representativiteit moet opgenomen worden in het
projectdossier. In deze notitie is aangegeven hoe de representativiteit onderbouwd
moet worden bij een deelverzameling (seriematige woningen of woningen in
wooncomplex) zonder dat alle betreffende woningen bezocht en betreden hoeven te
worden.
In het dossier dient bij gebruik van representativiteit conform hoofdstuk 7.0 van de
ISSO 82.1 het volgende aanwezig te zijn:

Overzicht van de woningen die tot de deelverzameling behoren;

Overzicht bezochte woningen waarbij de selecte steekproef is uitgevoerd om
de voor representativiteit van belang zijnde kenmerken vast te stellen;

Overzicht van de kenmerken met onderscheid tussen de kenmerken die in
de woning en buiten de woning zijn vastgesteld;

Omschrijving van aanwezige types en gehanteerde benaming (bijvoorbeeld
in database) van de woningen, waaruit type woning en geometrisch gelijke
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woningen blijkt;
Wijze waarop de voor representativiteit van belang zijnde kenmerken zijn
vastgesteld.
Op het opnameformulier moet als bezoekdatum de datum van de steekproef
aangehouden worden. Indien de steekproef op meerdere data is uitgevoerd dan is de
bezoekdatum gelijk aan de datum, waarop de eerste woning uit de deelverzameling
van de steekproef bezocht is.


Op basis van het beslisschema wordt bepaald of de kenmerken die alleen in de
woning zijn vast te stellen, voldoende gelijkend zijn zodat deze gebruikt kunnen
worden ten behoeve van representativiteit.
Beslisschema:

Vaststellen of de kenmerken die alleen in de woning zijn vast te stellen
voldoende gelijkend zijn en gebruikt kunnen worden ten behoeve van
representativiteit.
Trek een nieuwe steekproef n2
(zie tabel 1) uit de lijst met
woningen (andere woningen dan
bij steekproef 1) en controleer ter
plekke in alle woningen uit de
steekproef of de kenmerken die
benodigd zijn ter onderbouwing
van representativiteit voldoende
gelijkend zijn. (criteria zie
hoofdstuk 7.0 ISSO 82.1)

Neem een steekproef van n1
woningen (n1 zie tabel 1) uit de lijst
met woningen. Steekproef wordt
conform de uitgangspunten
samengesteld

Controleer ter plekke in alle
woningen uit de steekproef of de
kenmerken die benodigd zijn ter
onderbouwing van representativiteit
voldoende gelijkend zijn. (criteria zie
hoofdstuk 7.0 ISSO 82.1)

Is het aantal woningen met
afwijkingen uit de steekproef van 1
en 2 kleiner of gelijk aan 5%
Is het aantal woningen met
afwijkingen uit de steekproef
kleiner of gelijk aan 5% ?

nee

nee

ja

Er is voldoende onderbouwd dat
deze kenmerken, benodigd voor de
onderbouwing van de representativiteit voldoende betrouwbaar zijn.

De kenmerken zijn onvoldoende
gelijkend om te gebruiken voor de
onderbouwing van de representativiteit. Alleen de woningen (die
bezocht zijn) en wel voldoen aan de
criteria mogen voor de kenmerken
gebruik van maken van de
kenmerken voor de onderbouwing
van representativiteit.

De combinatie van kenmerken die alleen in de woning zijn op te nemen en de
kenmerken die ook van buiten de woning zijn op te nemen bepalen uiteindelijk
conform hoofdstuk 7 uit ISSO 82.1 of er sprake is van representativiteit.
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Opmerking:
Afwijking wordt naar beneden afgerond, dus als er 36 woningen in de steekproef
zitten (dus totaal 150 woningen in de deelverzameling) zitten mag er één afwijken.
Afwijking is dan 1,8 afgerond naar beneden wordt de toegestane afwijking 1
woningen.
Tabel 1 Steekproefomvang
Aantal woningen
1 t/m 10
11 t/m 14
15 t/m 19
20 t/m 24
25 t/m 29
30 t/m 39
40 t/m 49
50 t/m 59
60 t/m 99
100 t/m 199
200 t/m 299
300 t/m 399
400 t/m 499

Eerste steekproef
(n1)
Allemaal
10
14
15
17
19
24
26
33
36
37
37
38

Tweede
steekproef (n2)
7
8
9
9
9
10
10

Uitgangspunten bij de steekproef
Hiervoor wordt het volgende protocol voor een systematische steekproeftrekking met
select begin gehanteerd:
1. selecteer de populatie alfabetisch op straatnaam;
2. neem de eerste woning uit de eerste straat;
3. neem vervolgens iedere N/n-e woning, afgerond naar boven of onder. Hierbij geldt
dat: N=omvang woningcluster n=de steekproef van het aantal woningen;
4. indien een woning in de praktijk niet kan worden bezocht dan is het toegestaan
om de woning ervoor of de woning erna te controleren.
23.06.2016

Definitie
collectieve
installatie

Collectieve
installatie

6.0

De nieuwe definitie van een Collectieve installatie wordt aangepast:
De nieuwe definitie
Een collectieve installatie is bedoeld voor de verwarming, warm tapwaterbereiding
en/of koeling van meer dan één woonfunctie waarbij het totaal geïnstalleerde
vermogen van de Cv-ketels(s) groter is dan 30 kW, waarbij de opwekker binnen het
perceel van het betreffende woning/ appartementencomplex is opgesteld.
Opmerking:
Indien het totaal geïnstalleerde vermogen van de Cv-ketels(s) kleiner of gelijk is aan 30kW en
de opwekker bevindt binnen het perceel van het betreffende woning/ appartementencomplex
moet dit als een individuele installatie worden beschouwd.
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23.06.2016

23.06.2016

Rapportage
huurder/
bewoner

Rapportage
huurder/
bewoner, bijlage
energie-index

Bijlage

23.06.2016
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4. Installaties
Ruimteverwarming
Type verwarming:

O individueel

O collectief

O warmtelevering door derden

Verwarmingstoestel:
O Lokale verwarming olie/gas
O Lokale verwarming elektrisch
O CR ketel of moederhaard:
O VR ketel:
O HR 100 ketel
O HR 104 ketel
O HR 107 ketel
O Elektrische warmtepomp:
O Warmtelevering derden/stadsverwarming
O Gebouwgebonden warmtekracht (WKK)/HRE

Afgiftesysteem
O radiatoren
O vloerverwarming/wandverwarming
O luchtverwarming
Regeling warmte-afgifte
O geregeld

O

niet geregeld

Tapwaterverwarming
O elektrische boiler
O Gasgestookte keukengeiser/badgeiser
Gas gestookt warmwater- of combitoestel < 70kW (zonder nadere aanduiding)
Gasgestookt warmwatertoestel met Gaskeur CW
Gasgestookt warmwatertoestel met Gaskeur HRww label
Gasgestookt combitoestel met Gaskeur CW,
Gasgestookt combitoestel met Gaskeur HR/CW
Gasgestookt combitoestel met Gaskeur HRww label
Gasgestookt (combi) toestel met microWKK t.b.v. de tapfunctie,
Elektrische warmtepomp :

CW-klasse
gastoestel

O
O
O
O
O
O
O
O

Zonnecollector
O Zonneboiler aanwezig
Ventilatie type
O Volledig natuurlijk
O Natuurlijke toevoer / mechanische afvoer, niet vraaggestuurd
O Natuurlijke toevoer / mechanische afvoer, vraaggestuurde ventilatie
O Decentrale gebalanceerde mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning
O Decentrale gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning
O Centrale gebalanceerde mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning
O Centrale gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning

Fotovoltaïsche cellen (PV)
O Fotovoltaïsche cellen aanwezig
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O
O
O
O
O

CW1
CW 2
CW 3
CW 4
CW 5

Begrippenlijst
Decentrale ventilatie
Decentrale ventilatie is lokaal gebalanceerde ventilatie waarbij met behulp van een gevelventilatie-unit in één of
meerdere vertrekken lucht wordt ingeblazen en afgezogen. Decentrale ventilatie is onder te verdelen in systemen
met en zonder warmteterugwinning. Indien er sprake is van een gevelventilatie-unit met warmteterugwinning zijn
de luchttoevoer en luchtafvoer ondergebracht in één unit. Indien er geen sprake is van warmteterugwinning is er
in de meeste gevallen een aparte gevelunit voor de luchttoevoer en een aparte gevelunit voor de luchtafvoer.
Drievoudig glas of triple glas
Drievoudig (triple) HR glas heeft een warmtereflecterende metaalcoating en een extra gasvulling tussen deze
glasplaten. Drievoudig (triple) HR glas heeft twee aluminium strips tussen drie glasplaten.
2
De maximale U-waarde van het glas bedraagt: 0,7 W/m K.
Verder kan er bij bepaalde weersomstandigheden condensvocht aan de buitenzijde van het glas ontstaan, dit is
niet schadelijk voor het glas of de kozijnen. De U-waarde bij de bepaling van de netto warmtevraag is een
combinatie van de U-waarde van het glas en het raamkozijn

HR-glas
HR-glas is zeer goed isolerend glas dat bestaat uit twee gescheiden glasplaten met een vrijwel onzichtbare
metalen laag (coating) op het glas, eventueel in combinatie met een gasvulling in de spouw tussen de glasplaten.
Het type HR-glas is te vinden op de aanduiding in de aluminiumstrip tussen de twee glasplaten. De maximale Uwaarde van het glas bedraagt:
2
· 2,0 W/m K voor HR-glas
2
· 1,6 W/m K voor HR+ glas
2
· 1,2 W/m K voor HR++ glas.
Door de coating op HR-glas kan er een klein verschil in kleurbeleving zijn ten opzichte van dubbelglas. Verder
kan er bij bepaalde weersomstandigheden condensvocht aan de buitenzijde van het glas ontstaan, dit is niet
schadelijk voor het glas of de kozijnen. De U-waarde bij de bepaling van de netto-warmtevraag is een combinatie
van de U-waarde van het glas en het raamkozijn.
Gebruiksoppervlakte
De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlak, gemeten op vloerniveau,
tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Mechanische ventilatie
In woningen is vaak een ventilator aanwezig die vieze luchtjes, vocht en CO2 uit badkamer, keuken en toilet
afzuigen. Deze ventilator hangt vaak op de zolderverdieping. De verse lucht wordt bij de meeste woningen via
roosters bij de ramen naar binnen gebracht. Dit systeem wordt ook wel een mechanisch ventilatiesysteem of
mechanische afzuiging genoemd.
Kenmerken van mechanische afzuiging zijn:
·
Onder alle weersomstandigheden gecontroleerde luchtverversing
·
Veel minder uitvoeringsgevoelig dan een natuurlijke afvoer
Er zijn ook (nieuwe) woningen waarin de verse lucht ook via een ventilator naar binnen gebracht wordt. Deze
woningen hebben geen roosters bij de ramen. Dit systeem noemen we gebalanceerde ventilatie met
warmteterugwinning via een warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de uitgaande lucht zijn
warmte afgeeft aan de binnenkomende lucht. Dit is comfortabel en bovendien wordt op deze manier energie
bespaard.
Rc-waarde
De Rc-waarde (warmteweerstand) geeft de warmteweerstand van de constructie weer . Hoe hoger de Rc-waarde
hoe beter de constructie isoleert
U-waarde
De isolatiewaarde van constructies wordt uitgedrukt in een zogenaamde U-waarde. Hoe lager de U-waarde, des
te beter de constructie isoleert. . De eenheid is W/m2.K.
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30.11.2017

28.09.2017

Toevoeging
gelijkwaardigheidsverklaring
formulier
rapportage
huurder
Definitie
warmtelevering
derden of
collectieve
verwarming

Gelijkwaardigheidsverklaring

Rapportage
huurder/bew
oner, bijlage
energieindex

Warmtelevering
derden,
collectieve
verwarming

Hoofdstuk 6,
begrippen

Aan het formulier (zie hiervoor) wordt toegevoegd of er gebruik is gemaakt van
gecontroleerde gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaringen en de codes van die
verklaringen. Softwareleveranciers zullen dit formulier in hun software aanpassen.

01.03.2018

28.09.2017

De definitie van “warmtelevering derden’ is in de NEN 7120 als volgt ‘van buiten het
perceel geleverde warmte’. In het bovenstaande voorbeeld betreft het 3 verschillende
kadastrale percelen. In de bovenstaande situatie zou erbij gebouw 3 sprake zijn van
een collectieve installatie. Immers installatie staat op het zelfde perceel als gebouw 3.
Bij gebouw 1 en 2 is er sprake van warmtelevering derden (warmte wordt van buiten
het perceel geleverd). Technisch gezien lijkt de installatie bij gebouw 1 en 2 meer op
een Collectieve installatie. Puur volgens de definitie norm is dit niet toegestaan.
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Technisch gezien heeft het de voorkeur om dit voor alle gebouwen als collectieve
installatie te beschouwen, als de percelen van dezelfde gebouweigenaren/beheerder
en het een gebouw gebonden installatie betreft.
De definitie van warmtelevering derden wordt aangepast.
 Warmtelevering derden
Van warmte-/koudelevering derden is sprake indien de opwekker buiten het
1
perceel van het betreffende woning/appartementencomplex staat opgesteld .
Indien er sprake is van warmtelevering derden, kan de warmte/koude afkomstig
zijn van een van:
a) een productieproces van elektriciteit;
b) een industrieel productieproces;
c) afvalverbranding;
d) collectief warmtepompsysteem;
e) collectieve levering van zonnewarmte.
1

27.09.18

Raam leefruimte
en slaapruimte

Raam leefruimte
en slaapruimte

6.6.2

Uitzondering hierop is als de percelen aangrenzend zijn en van (door)
dezelfde gebouweigenaren/-beheerder zijn/worden beheerd en het op een
van de percelen een gebouwgebonden installatie betreft, in dat geval is er
sprake van een collectieve installatie. Er dient dan wel bewijsmateriaal
aanwezig te zijn/verzameld te kunnen worden over de opwekkers van de
betreffende installatie.

In het opnameprotocol ISSO 82.1 staat in paragraaf 6.6.2 aangegeven dat bij de
ramen moet worden opgegeven of de ramen onderdeel zijn van de thermische schil
van de leefruimte of slaapruimte. Deze kenmerken waren nodig voor het
Vereenvoudigd Energielabel (Webtool). Op basis van een beperkt aantal woning
kenmerken werd vanuit de E.I.-opnamelijst van de betreffende woning de
Energieklasse bepaald voor het label.
Sinds 29 maart 2018 is de motie Bashir uitgevoerd, hetgeen betekent dat de
Energieklasse van het Energielabel wordt bepaald op basis van de berekende
Energie-Index. Om deze reden hoeft per 29 maart 2018 bij de opname van de woning
voor het bepalen de Energie-Index niet meer te worden opgegeven of het raam
onderdeel is van de thermische schil van de leefruimte of van de slaapruimte.
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Het besluit is
per 29.12. 2018
door het CCvD
ingetrokken

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij ISSO-publicatie 82.2 Handleiding EPA-maatwerkadvies woningen, versie 2014
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

22.03.2018

Instrumentarium

Instrumenten/
software

3.1

Het instrumentarium zoals beschreven in 82.2 wordt afgestemd op de beschrijving in
82.1. Voor maatwerkadviezen dient tevens gebruik te worden gemaakt van
geattesteerde software. De tekst van 3.1 wordt als volgt gewijzigd.
“De EPA-opnemer/-adviseur verzamelt de gegevens die nodig zijn om het
opnameformulier in te vullen. Tijdens de woningopname voert hij handelingen uit
waarmee hij deze gegevens kan meten of onderzoeken. Daarbij zijn hulpmiddelen
wenselijk en soms zelfs onontbeerlijk.
Hieronder staat een lijst met instrumenten waarover elke EPA-adviseur/-opnemer
minimaal moet beschikken om een woningopname te kunnen uitvoeren:
 Meetinstrument om de lengte, breedte en hoogte te kunnen bepalen (zoals
rolmaat, elektronische afstandmeter en dergelijke);
 Digitale camera.
In een aantal gevallen kan het ook handig (niet verplicht) zijn om tijdens de opname
te beschikken over:
 Hellingshoekmeter (analoog of digitaal);
 Zaklamp;
 Kompas.
De berekeningen voor het maatwerkadvies moet worden uitgevoerd met een
softwareprogramma dat voldoet aan de in de BRL9501 (inclusief wijzigingsblad)
gestelde eisen aan deze programma’s”.
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INTERPRETATIEBESLUITEN
Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij BRL9500-00 Beoordelingsrichtlijn Energieprestatieadvisering Algemeen Deel versie 31.08.2011 + WB 01.08.2015
Datum
vaststelling
30.03.2017

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Afwijkingen en
sancties

Uitwerking
definitie kritieke
afwijkingen

Paragraaf
7.2.6

7.2.6 Afwijkingen en sancties

01.05.2017
(besluit vervalt
per 01.07.2017,
vervangen door
besluit
21.06.2017, zie
hieronder)

Sancties kunnen van toepassing zijn indien er bij een vervolgcontrole afwijkingen
worden geconstateerd van de eisen van de beoordelingsrichtlijn.
7.2.6.1 organisatie gerichte controles
Er is sprake van een kritieke afwijking bij de organisatie gerichte controle indien:
De afwijking onmiddellijk effect heeft op de kwaliteit van de onder certificaat
verleende werkzaamheden (dit kan gelden bij paragrafen 5.3, 6.4 of 6.7)
en/of;
Voorgeschreven onderdelen van het kwaliteitshandboek ontbreken of niet
worden toegepast. Indien de certificatie instelling bij een organisatiegerichte
vervolgcontrole een kritieke afwijking vaststelt, dan moet de certificaathouder
schriftelijk de corrigerende maatregelen binnen één maand aanleveren.
Indien de certificatie instelling bij een organisatie gerichte vervolgcontrole,
niet-kritieke afwijkingen vaststelt, dan moet de certificaathouder schriftelijk de
corrigerende maatregelen binnen drie maanden aanleveren. Als de
corrigerende maatregelen niet hebben geleid tot een situatie waarin de
certificatie instelling vertrouwt dat de afwijkingen zijn opgeheven, volgt binnen
drie maanden een extra controle op de onderdelen die niet voldeden. Als bij
de extra controle (naar aanleiding van een kritieke, dan wel niet kritieke
afwijkingen) blijkt dat er geen aangetoonde verbeteringen zijn doorgevoerd,
zal de schorsingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 10.1 in werking
gaan.
7.2.6.2 project gerichte controles
Er is sprake van een kritieke afwijking in een project indien:
één of meer afwijkingen1) zijn vastgesteld, waardoor de opgegeven waarde
van de Energie Index, energielabel, E/E of Netto warmtevraag meer dan 8%
afwijkt van de waarde die is vastgesteld door de certificatie instelling, of
er vijf of meer afwijkingen1) zijn vastgesteld in één project. Voor elk advies
waarin bij de projectgerichte controle een kritieke afwijking is geconstateerd,
moet de certificaathouder schriftelijk de corrigerende maatregelen binnen één
maand aanleveren. Daarnaast levert de certificaathouder aan de
opdrachtgever een nieuw advies (Energie Index rapport, energielabel,
maatwerkrapport of netto warmtevraag rapport). Het Energie Index rapport,
energielabel of netto warmtevraag rapport dient tevens opnieuw te worden
afgemeld bij RVO. De sanctie bestaat uit een extra projectcontrole.
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De extra projectcontrole vindt plaats binnen 3 maanden na de inspectie
waarbij de afwijkingen zijn aangetroffen. Als bij de extra controle blijkt dat er
geen aangetoonde verbeteringen zijn doorgevoerd, zal de
schorsingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 10.1 in werking gaan.
1)
21.06.2017

Afwijkingen en
sancties

Uitwerking
definitie kritieke
afwijkingen

Paragraaf
7.2.5 / 7.2.6

elke afwijking ten opzichte van de eisen in de BRL en/of ISSO publicatie.

7.2.5 Rapportage
Van de controles worden schriftelijke rapportages opgesteld. Alle afwijkingen,
zowel kritieke als niet kritieke, dienen te worden gerapporteerd. De certificatie
instelling zendt deze rapportages, overeenkomstig haar certificatiereglement,
voorzien van een schriftelijke conclusie en de eventueel opgelegde sancties, naar
de certificaathouder.
7.2.6 Afwijkingen en sancties
Sancties kunnen van toepassing zijn indien er bij een vervolgcontrole afwijkingen
worden geconstateerd van de eisen van de beoordelingsrichtlijn.
7.2.6.1 organisatie gerichte controles
Er is sprake van een kritieke afwijking bij de organisatie gerichte controle indien:
- De afwijking onmiddellijk effect heeft op de kwaliteit van de onder certificaat
verleende werkzaamheden (dit kan gelden bij paragrafen 5.3, 6.4 of 6.7)
en/of;
- Voorgeschreven onderdelen van het kwaliteitshandboek ontbreken of niet
worden toegepast.
Indien de certificatie instelling bij een organisatiegerichte vervolgcontrole een
kritieke afwijking vaststelt, dan moet de certificaathouder schriftelijk de
corrigerende maatregelen binnen één maand aanleveren. Indien de certificatie
instelling bij een organisatie gerichte vervolgcontrole, niet-kritieke afwijkingen
vaststelt, dan moet de certificaathouder schriftelijk de corrigerende maatregelen
binnen drie maanden aanleveren. Als de corrigerende maatregelen niet hebben
geleid tot een situatie waarin de certificatie instelling vertrouwt dat de afwijkingen
zijn opgeheven, volgt binnen drie maanden een extra controle op de onderdelen
die niet voldeden.
Als bij de extra controle (naar aanleiding van een kritieke, dan wel niet kritieke
afwijkingen) blijkt dat er geen aangetoonde verbeteringen zijn doorgevoerd, zal de
schorsingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 10.1 in werking gaan.
7.2.6.2 project gerichte controles
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01.07.2017
(besluit
vervangt eerder
besluit
01.05.2017)

Er is sprake van een kritieke afwijking in een project indien:
- één of meer afwijkingen1) zijn vastgesteld, waardoor de opgegeven waarde

-

van de Energie Index, energielabel, E/E of Netto warmtevraag meer dan 8%
afwijkt van de waarde die is vastgesteld door de certificatie instelling, of
er vijf of meer afwijkingen1) zijn vastgesteld bij de bepaling van één energie
index. Voor elk advies waarin bij de projectgerichte controle een kritieke
afwijking is geconstateerd, moet de certificaathouder schriftelijk de
corrigerende maatregelen binnen één maand aanleveren. Daarnaast levert de
certificaathouder aan de opdrachtgever een nieuw advies (Energie Index
rapport, energielabel, maatwerkrapport of netto warmtevraag rapport). Het
Energie Index rapport, energielabel of netto warmtevraag rapport dient tevens
opnieuw te worden afgemeld bij RVO. De sanctie bestaat uit een extra
projectcontrole. De extra projectcontrole vindt plaats binnen 3 maanden na de
inspectie waarbij de afwijkingen zijn aangetroffen. Als bij de extra controle
(naar aanleiding van een kritieke, dan wel niet kritieke afwijkingen) blijkt dat er
geen aangetoonde verbeteringen zijn doorgevoerd, zal de
schorsingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 10.1 in werking gaan.

1) elke afwijking ten opzichte van de eisen in de BRL en/of ISSO publicatie.
30.03.2017

Schorsing en
intrekking van het
certificaat

Schorsing en
intrekking

10.1 / 10.2

10 SCHORSING EN INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT
Dit hoofdstuk bevat bepalingen inzake de schorsing en intrekking van het
certificaat. Los van deze bepalingen kan een certificatie instelling een certificaat
intrekken, wanneer de certificatiehouder niet voldoet aan zijn verplichtingen
overeenkomstig de certificatie-overeenkomst met de certificatie instelling.
10.1 Schorsing
Als de certificatie instelling tot het oordeel komt dat de certificaathouder geen
aangetoonde verbeteringen heeft doorgevoerd, zoals beschreven in paragraaf
7.2.6, dan wordt het certificaat onmiddellijk geschorst.
De certificaathouder mag geen gebruik maken van het geschorste certificaat. Bij
schorsing moet de certificaathouder schriftelijk in een plan van aanpak aangeven
hoe hij de afwijkingen gaat opheffen, ten genoegen van de certificatie instelling.
De schorsing duurt maximaal 6 maanden. Binnen deze periode van 6 maanden
verricht de certificatie instelling in het kader van een schorsing op basis van
paragraaf 7.2.6.1 een extra organisatorisch gericht onderzoek gericht op de
corrigerende maatregelen uit en in het kader van een schorsing op basis van
paragraaf 7.2.6.2 een extra project gericht onderzoek uit, ter verificatie van de
getroffen corrigerende maatregelen.
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01.05.2017

De schorsing van het certificaat vervalt op de dag dat de certificatie instelling
vaststelt dat de afwijkingen zijn opgeheven.
10.2 Intrekking
Het certificaat wordt ingetrokken als de schorsing niet binnen 6 maanden is
opgeheven. De certificaathouder mag geen gebruik maken van het ingetrokken
certificaat.

Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij BRL9500-01 Beoordelingsrichtlijn Energieprestatieadvisering Energie-Index Bestaande Woningen en
Woongebouwen + Wijzigingsblad d.d. 01.08.2015

Datum
vaststelling
07.04.2016

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Energieindexrapport

Opleveren
energieindexrapport

4.6.5

Het Wijzigingsbesluit WB bij BRL9500-01, bindend verklaard op 1 augustus 2015,
bevat de bepaling dat “de certificaathouder aan de opdrachtgever een energieindexrapport levert dat voldoet aan hoofdstuk 2 van ISSO 82.1 en een ingevuld
rapportageformulier volgens bijlage 4 van ISSO 82.1”. Vanwege de introductie van
het vereenvoudigde energielabel voor woningeigenaren in 2015 bestaat bijlage 4
echter meer. De tekst in het Wijzigingsbesluit wordt als volgt veranderd. “De
certificaathouder levert aan de opdrachtgever een energie-indexrapport dat
voldoet aan hoofdstuk 2 van ISSO 82.1”.

07.04.2016

07.04.2016

Vakbekwaamheid
EPAadviseur/opnemer

Geldigheidstermijn
diploma na
inwerkingtreding
Nader Voorschrift

Toelichting op
Collegebesluit
CB0610201401

Vakbekwame EPA-adviseurs/-opnemers die voor 1 januari 2015 het CITO EPAexamen met goed gevolg hebben afgelegd, mogen vanaf 1 januari 2015
(introductiedatum Nader Voorschrift NEN 7120) nog vijf jaar EPA-werkzaamheden
uitvoeren, zonder een tussentijds aanvullend examen af te leggen.
In lijn met het eerder genomen Collegebesluit van 29 november 2011
(CB292112011-01) hoeft er dus niet eerder dan 1 januari 2020 een nieuw examen
te worden gedaan tegen de dan geldende regelingen in het kader van EPAcertificering.

07.04.2016
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Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie Woningen: Energie Index Rapport, versie 2015
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

07.04.2016

Gaskeurlabel

Nieuw
gaskeurlabel,
opnameprotocol

6.7.3.2

Met ingang van 26 september 2015 is er een nieuw Gaskeurlabel op de markt, alle
nieuwe toestellen met Gaskeur krijgen dit nieuwe Gaskeurlabel. Dit heeft
consequenties voor het opnameprotocol in ISSO 82.1.

07.04.2016

Links het Gaskeurlabel van 1996 tot 26 september 2015, rechts het nieuwe
Gaskeurlabel per 26 september 2015
Verwarming:
De E.I. methodiek moet voor zowel oude als nieuwe toestellen bruikbaar zijn:

Tot ca. 1996: Gaskeur HR-label (= HR 100, deellastrendement van 100% op
onderwaarde);

1996 – 2015: Gaskeur HR 100 / 104 / 107;

Vanaf 2015: Gaskeur HR-label (deellastrendement van 96,5% op
bovenwaarde, overeenkomend met de “oude”HR107 eis van een
deellastrendement van 107% op onderwaarde.
Tapwater:
Voor de toestellen die het nieuwe Gaskeur Comfort (met klasse aanduiding) mogen
dragen, geldt dat de eisen voor de beoordeling op het comfort en het maximale
energiegebruik op het niveau van het HR-ww label (wat werd weergegeven tot 26
september 2015) van toepassing zijn.
07.04.2016

CW-klasse bij
geisers

CW-klasse,
geisers

6.7.3.2

Indien er een keuken- of een badgeiser aanwezig is moet ook de CW-klasse worden
opgegeven. Als deze niet bekend is wordt voor een keukengeiser een klasse CW-2
en voor een badgeiser klasse CW-3 aangehouden.

07.04.2016

07.04.2016

Infiltratie

Infiltratie

6.5.5.2

In paragraaf 6.5.5.2 worden gebouwafmetingen bij woningen in een
appartementencomplex gevraagd, indien een gebouw hoger is dan 13 m.
Gebouwafmetingen zijn nodig voor infiltratie de correctie voor de winddruk wordt
hiermee bepaald.

07.04.2016



In NEN 8088 betreft dit paragraaf 5.8.1.2 Correctiefactor voor winddruk.
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In deze paragraaf wordt gesproken over de afmetingen van het gebouw. Voor een
vrijstaand gebouw is dit eenvoudig toe te passen. Echter indien we te maken hebben
met appartementsgebouwen die tegen elkaar aan zijn gebouwd, zonder ruimte er
tussen, moet de afmetingen van deze gebouwen ook worden meegenomen bij het
bepalen van de afmeting van gebouwen. De winddruk opbouw zal immers hetzelfde
zijn als bij een groot vrijstaand gebouw met dezelfde afmetingen.
Er zijn situaties van gebouwen hoger dan 13 m in bijvoorbeeld een stadscentrum
waarbij de afmetingen dan bijvoorbeeld wel 700 bij 700 m kunnen worden. Deze
moeten dan bij de bestaande bouw worden opgemeten. Om te voorkomen dat hele
straten moeten worden opgemeten hebben we als antwoord bij het Nader Voorschrift
voorlopig aangegeven dat een maximale breedte en lengte van 50 m wordt
opgegeven bij de gebouwafmetingen, bij hoogte moet wel de daadwerkelijke hoogte
worden opgeven. Hoogte is eenvoudig te bepalen en heeft grote invloed op factor.
07.04.2016

Definitie
renovatiejaar
(Nader
Voorschrift

Renovatiejaar

6.5.3

In paragraaf 6.5.3 (ISSO 82.1) wordt gesproken over renovatie. Hieronder wordt
uitgelegd wat we onder renovatie verstaan.

07.04.2016

Er is sprake van renovatie als er maatregelen zijn genomen met betrekking tot de
verbetering van de luchtdichtheid van de woning. Het betreft dan maatregelen zoals
het aanbrengen van isolatiemateriaal (gevel en dak), het vervangen van kozijnen, het
vervangen van glas, aanbrengen van dubbele dichting bij ramen en het aanbrengen
van compriband bij kozijnen. Indien er isolatiemateriaal is aangebracht zijn de Rcwaarde en U-waarde niet van belang, de Rc-waarde en U-waarde worden elders bij
de bouwkundige gegevens ingevoerd.
Overigens geldt ook:
Indien niet het dak, maar de zoldervloer is geïsoleerd (zolder behoort dan niet tot de
rekenzone) volstaat ook de isolatie van de zoldervloer.
Indien er een woning is met een doorlopende balkonvloer (denk aan galerijflats), die
dus niet in de renovatie meegenomen kan worden, telt het oppervlak van de
doorsnede van de vloer niet mee in de 90% regel.

23.06.2016

Renovatiejaar
via Qv-10
methode

Renovatiejaar,
qv,10-waarde,
Rc-waarde

6.5

Bepalen renovatiejaarklasse uit de gemeten qv,10-waarde (alternatieve methode
naast bouwjaar) ten behoeve van Rc-waarde
Inleiding
In het kader van de bepaling van de Energie-Index speelt het renovatiejaar een
belangrijke rol bij de bepaling van de infiltratie. Om te kunnen rekenen met de q v,10waarde is de onderstaande procedure opgezet. Hierbij wordt de gemeten q v,10-waarde
omgezet naar een renovatiejaarklasse.
Stap 1
Ga na of er van de betreffende woning de luchtdichtheid (q v,10-waarde) door middel
van een Blowerdoortest is gemeten. Luchtdichtheid van de betreffende woning dient
te zijn bepaald d.m.v. een zogeheten Blowerdoor meting of opblaasproef conform
NEN 2686.
De meting dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijke partij. Er dient een
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meetrapport beschikbaar te zijn waarin de volgende aspecten zijn vermeld:

Adres van de betreffende woning;

Persoon/bedrijf die de meting heeft uitgevoerd;

Meting is uitgevoerd conform de NEN 2686(1988) inclusief aanvullingsblad
A2 (2008);

Datum van de meting;
3
2

De gemeten qv,10-waarde in dm /(s.m ).
De meting mag niet ouder zijn een jaar. Indien de qv,10 in andere eenheden is vermeld
3
2
moet deze worden omgerekend naar dm /(s.m ).
Stap 2
Bepaal woningtype, is hetzelfde woning als gegeven in tabel 6.3 uit paragraaf 6.5.1 en
bepaal het daktype is gelijk aan paragraaf 6.5.6 uit van ISSO 82.1.
Tabel 2 Woningtype en daktype
Eengezinswoningen
(grondgebonden woningen)
1. Vrijstaande woning
2. Twee onder een kap of
Hoekwoning
4. Rijwoning niet op een hoek

Daktype

qv,10,spec;reken
3
2
(dm /(s.m )

Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak
Hellend dak
Plat dak

1,0
0,7
1,0
0,7
1,0
0,7

n.v.t.

0,5

ftype

1,4
1,2
1,0

Appartement in een
appartementencomplex
(appartementen/woningen in
een meergezinswoning met 1 of
2 woonlagen*)
Alle typen

1,2

Stap 3
Bepaal aan de hand van het type woning en dak uit de bovenstaande tabel
3
2
qv,10,spec;reken (dm /(s.m ) en ftype .
Stap 4
Bepaal fjaar met de volgende formule:
fjaar = qv,10-waarde /( qv,10,spec;reken x ftype )

qv,10-waarde is de waarde uit stap 1, de gemeten qv,10-waarde;

qv,10,spec;reken is de waarde uit stap 3;

ftype is de waarde uit stap 3.
fjaar wordt rekenkundig op 2 decimalen afgerond
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Stap 5
Lees renovatiejaarklasse af uit de onderstaande tabel. Neem als renovatiejaar het
eerste jaartal van de klasse. Indien renovatiejaarklasse is kleiner of gelijk aan
bouwjaar dan het bouwjaar aanhouden.
Tabel 3 Renovatiejaarklasse
fjaar
Renovatiejaarklassen (J)
fjaar > 2,8
J < 1970
1,9 < fjaar ≤ 2,8
1970 ≤ J < 1980
1,3 < fjaar ≤ 1,9
1980 ≤ J < 1990
1,0 < fjaar ≤ 1,3
1990 ≤ J < 2000
0,7 < fjaar ≤ 1,0
2000 ≤ J < 2010
fjaar ≤ 0,7
J ≥ 2010
Voorbeeld:

Bij een woning met bouwjaar van 1985 is een conform NEN 2686 een
3
2
blowerdoortest uitgevoerd. De gemeten qv,10-waarde 1,2 dm /(s.m ). In het
meetrapport staat het betreffende adres van de woning vermeld en
eveneens de juiste norm (stap 1);

Het betreft een vrijstaande woning met een hellend dak (stap 2);
3
2

Uit tabel 1 volgt: qv,10,spec;reken = 1.0 dm /(s.m ) en ftype = 1,4 (stap 3);

fjaar = qv,10-waarde /( qv,10,spec;reken x ftype ) = 1,2 /(1,0*1,4) = 0,86 (stap 4);

Uit tabel 2 volgt dat de renovatiejaarklasse 2000 ≤ J < 2010 (f jaar is 0,86 ligt
immers in de klasse 0,7 < fjaar ≤ 1,0). Als renovatiejaar wordt 2000
opgegeven.
28.09.2017

Definitie
renovatiejaar
(Nader
Voorschrift)

Renovatiejaar

6.5.3

Nog steeds wordt vaak ten onrechte het renovatiejaar aangehouden. In de methodiek
wordt een toelichtend stroomschema opgenomen.
Uit huidige ISSO 82.1:
Indien minimaal 90% van de oppervlakte van de totale bouwkundige schil van de
rekenzone is gerenoveerd moet het uitvoeringsjaar van de renovatie opgegeven
worden ten behoeve van de infiltratieberekening. De hier bedoelde bouwkundige schil
is de schil grenzend aan de buitenlucht (dus niet grenzend aan grond en kruipruimte).
Onder de bouwkundige schil vallen de gevels met daarin opgenomen ramen
(beglazing en kozijn) , deuren en panelen en het eventueel aanwezige dak.
Er is sprake van renovatie als er maatregelen zijn genomen m.b.t. de verbetering van
de luchtdichtheid van de woning. Het betreft dan o.a. maatregelen zoals het
aanbrengen van isolatiemateriaal (gevel en dak), het vervangen van kozijnen, het
vervangen van glas, aanbrengen van kierdichting bij ramen of het aanbrengen van
compriband bij kozijnen. Indien er isolatiemateriaal is aangebracht zijn de Rc-waarde
en U-waarde zijn niet van belang, de Rc-waarde en U-waarde worden elders bij de
bouwkundige gegevens ingevoerd.
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Is het renovatiejaar van toepassing op de betreffende
woning?

Is van de betreffende woning de
luchtdichtheid (qv,10-waarde)
gemeten

nee

ja

Voldoet de meting aan de eisen
gesteld in stap 1 van de methode
‘Bepalen renovatiejaarklasse uit de
gemeten qv,10-waarde)’

nee

ja
Gebruik methode ‘Bepalen
renovatiejaarklasse uit de gemeten
qv,10-waaarde voor de bepaling van de
renovatiejaarklasse
Is minimaal 90% van het oppervlak van de
schil1 (grenzend aan buiten) na het
bouwjaar nageïsoleerd.

nee

ja
Is bij minimaal 90% van het raamoppervlak
het glas vervangen door isolerend glas en
is er kierdichting aangebracht bij de te
openen ramen?

Renovatiejaar is niet
van toepassing.

nee

ja
Zijn bij minimaal 90% van de
raamoppervlak de kozijnen vervangen
door nieuwe kozijnen?

nee

ja
Is bij minimaal 90% van de raamoppervlakte compriband tussen
muur en kozijn aangebracht of is
de spouw van de spouwmuur
volgespoten met isolatiemateriaal

ja
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Renovatiejaar is van toepassing.

nee

1.

2.

De schil van de woning die hier wordt bedoeld bestaat uit de bouwkundige
delen die aan de buitenlucht grenzen. Indien in de woning geen dak
aanwezig is (bijvoorbeeld bij een woning in een woongebouw) dan telt het
dak niet mee. Verder geldt dat, indien het een woning is met een
doorlopende balkonvloer (denk aan galerijflats), die dus niet in de renovatie
meegenomen kan worden, dat het oppervlak van de doorsnede van de vloer
niet mee telt in de 90% regel;
Indien niet het dak, maar de zoldervloer is geïsoleerd (zolder behoort dan
niet tot de rekenzone), volstaat ook de isolatie van de zoldervloer.

Als het renovatiejaar van toepassing is maar het renovatiejaar is niet bekend dan
moet het eerste jaar uit de volgende hogere klasse (één klasse hoger dan de klasse
van het oorspronkelijke bouwjaar) worden aangehouden. Voorbeeld: het bouwjaar
van een woning is 1965, er is sprake van renovatie maar er is niet te achterhalen wat
het renovatiejaar is geweest dan wordt 1970 aangehouden als renovatiejaar.
Als het renovatiejaar van toepassing is maar het volledige dak en de volledige gevel
van de woning in verschillende renovatieperioden zijn gerenoveerd is het
renovatiejaar van het dak leidend. Voorbeeld: de gevels zijn in 1984 gerenoveerd en
het dak is in 1992 gerenoveerd, als renovatiejaar wordt dan 1992 aangehouden.
Opmerking:

Het maakt dus niet uit of 1992 of 1998 als renovatiejaar wordt
aangehouden, beide jaren liggen in dezelfde renovatiejaarklasse.

Er wordt onderscheid gemaakt in onderstaande renovatiejaarklassen:
Renovatiejaarklassen (J)

J < 1970
1970 ≤ J < 1980
1980 ≤ J < 1990
1990 ≤ J < 2000
2000 ≤ J < 2010
J ≥ 2010
28.09.2017

Panelen in
kozijnen

Panelen

6.6.1.2

Panelen in kozijnen hebben lage Rc-waarde of hoge U-waarde. In het Nader
Voorschrift staat dat bij panelen in kozijnen het kozijnpercentage 25% is. 25%
koudebrug (kozijn) heeft grote consequenties voor de Rc-waarde of U-waarde. In het
opname protocol staat aangegeven dat indien van binnen uit zichtbaar is dat een
paneel in een kozijn is opgenomen het als constructie ‘paneel in kozijn’ beschouwd
moet worden. Als dit niet van binnenuit zichtbaar is dan moet er als constructie ‘gevel’
worden aangehouden. Het gevolg is bij dat aantal de EPA-adviseur adviseert om een
plaat op de kozijnen aan te brengen, zodat kozijn niet meer zichtbaar is en het
vervolgens als gevel aangegeven kan worden. Het gaat er feitelijk om of er een
‘thermische koudebrug’ aanwezig is ten gevolge van het kozijn tussen binnen en
buiten. Hout is ten opzichte van isolatiemateriaal een goede geleider.
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Besloten is tot de volgende aanpassing van het opnameprotocol:
Indien van binnen uit en van buiten uit zichtbaar is dat een paneel in een kozijn is
opgenomen dient het als constructie ‘paneel in kozijn’ beschouwd moet worden.
Als er aan de buitenzijde en/of binnenzijde een plaat tegen het kozijn is aangebracht
mag het alleen als ‘gevel’ worden beschouwd als er aantoonbaar tussen het kozijn en
de plaat een thermische onderbreking (isolatiemateriaal) is aangebracht of
aantoonbaar is dat het kozijn geen thermische koudebrug vormt tussen binnen en
buiten. Als er aan beide zijde van het kozijn een plaat is aangebracht is het afdoende
als er aan een zijde een thermische onderbreking is aangebracht.
28.09.2017

CO2-gestuurde
ventilatiesystem
en

CO2-gestuurrd
ventilatie

par. 6.7.5

Er worden veel ventilatiesystemen ten onrechte als CO2 gestuurde ventilatie
aangegeven. De essentie bij CO2 sturing is dat er ongemengde lucht vanuit de
verblijfsruimten (bijvoorbeeld woonkamer) naar de CO2 sensor kan stromen. Indien er
sprake is van CO2 sturing mag de sensor dus niet het CO2 gehalte van gemengde
lucht uit de verschillende ruimte meten. In de E.I. methode is de woonkamer leidend,
echter voor een goed en gezond luchttechnisch ontwerp is het van belang dat de
overige verblijfsruimten bij CO2-sturing ook de CO2 per ruimte wordt gemeten.
Hieronder zijn een aantal voorbeelden gegeven.

In het bovenstaande voorbeeld betreft het geen CO2 sturing (niet gewenste situatie)
in de woonkamer. Lucht kan immers niet direct van woonkamer naar keuken (met
CO2 sensor) stromen. Lucht uit de woonkamer zal eerst via de hal stromen voordat
het in de keuken wordt afgezogen. Lucht uit de verschillende ruimten wordt dus
gemengd alvorens de lucht bij CO2 sensor komt.
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In het bovenstaande voorbeeld is er sprake van CO2 sturing, in de woonkamer. Lucht
kan immers direct van woonkamer naar keuken (met CO2 sensor) stromen.

In het bovenstaande voorbeeld betreft het geen CO2 sturing (niet gewenste situatie)
in woonkamer. Lucht kan immers van woonkamer naar keuken (met CO2 sensor) en
hal stromen. Door aanwezigheid van een deur tussen keuken en woonkamer kan de
lucht niet vrij van woonkamer naar keuken stromen.
31

Ventilatiebox

Ve
Er is het bovenstaande voorbeeld geen sprake van CO2-sturing, CO2 wordt immers
gemeten bij verzamelde afvoer lucht (mix uit de verschillende ruimten)
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Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij ISSO-publicatie 82.5 Energieprestatie woningen: opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen
(versie 1.7, juni 2016) + Bijlage 4 Informele bijlage ‘installaties’ (versie 1.2, maart 2017)
Datum

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

28.09.2017

Luchtdichtheidsmetingen
woonblokken

Luchtdichtheid
smeting

4.8.3

In ISSO 82.5 wordt in paragraaf 4.8.3 gesteld dat bij woningen de werkelijke
luchtdichtheid (qv,10-waarde) van de woning moet worden bepaald. Voor woningen
gelegen in een appartementencomplex en voor grondgebonden woningen worden
hiervoor respectievelijk in paragraaf 4.8.3.1 en 4.8.3.2 aanwijzingen gegeven.
Indien er sprake is van een woonblok is het ook toegestaan de luchtdichtheid (q v,10waarde) van de woning in een woonblok te meten met:

Een meetmethode waarbij in een woonblok de naastliggende woningen van de te
meten woning ook op overdruk worden gezet. De te meten woning wordt dan
simultaan middels een blowerdoor gemeten. In de te meten woning wordt
vervolgens de qv10 gemeten en wordt op basis daarvan de qv10;kar bepaald. De op
deze wijze bepaalde luchtdoorlatendheid van de woning is daarmee
representatief voor de wijze waarop in de berekeningen conform NEN 7120 de
energieverliezen door infiltratie worden vastgesteld.
Voorwaarde hierbij is dat de overdruk in de betreffende woning en de
naastliggende woningen ten opzichte van elkaar niet meer dan 10% mag
verschillen. Er mag dus nagenoeg geen lucht van de naastgelegen woningen
naar de te meten woning stromen en andersom.
In de rapportage dient naast de overdruk in de betreffende woning ook de
overdruk in de naastliggende woningen zijn gerapporteerd;

Een meetmethode waarbij het gehele bouwblok simultaan middels meerdere
blowerdoors wordt gemeten. In de betreffende woning wordt vervolgens de q v10
gemeten en wordt op basis daarop de qv10;kar bepaald.
Voorwaarde is dat de overdruk in de betreffende woning en het woonblok ten
opzichte van elkaar niet meer dan 10% mag verschillen. Er mag dus nagenoeg
geen lucht van het woonblok naar de te meten woning stromen en andersom. In
de rapportage dient naast de overdruk in de betreffende woning ook de overdruk
van het woonblok te zijn gerapporteerd.
Indien een van deze 2 hierboven beschreven methode wordt gebruikt moet deze
ook bij 10% van het aantal woningen in het project worden uitgevoerd.
De eisen gesteld aan de metingen zoals beschreven in paragraaf 4.8.3.3 zijn ook
bij deze hierboven beschreven methode van toepassing.

28.12.2017
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13.02.2020

Luchtdichtheids
metingen
woonblokken
(grondgebonden
en
appartementen)

Steekproeftrek
king

4.8.3.1 en
4.8.3.2

In ISSO 82.5 is aangegeven van hoe steekproef moet worden samengesteld bij het
uitvoeren van qv;10-waarde metingen indien er meerdere grondgebonden woningen
of woningen in een appartementsgebouw worden gerenoveerd tot zeer energiezuinige
woningen. De criteria voor het samenstellen van de steekproef voor woningen in een
appartementsgebouwen (of meerdere appartementsgebouwen, indien deze gelijktijdig
worden gerenoveerd) zijn strenger dan voor grondgebonden woningen. Het
uitgangspunt voor de huidige criteria voor woningen in appartementsgebouwen zijn
gebaseerd op het uitgangspunt dat er één appartementsgebouw wordt gerenoveerd.
Er zijn ook situatie dat er door een aannemer meerdere gelijkende
appartementsgebouwen worden gerenoveerd.

13.02.2020

Aan 4.8.3.1 wordt de volgende alinea toegevoegd (geel gearceerd)
Indien er meerdere appartementsgebouwen worden gebouwd/gerenoveerd in een
project dan moet bij minimaal 10% (aantal) van elk woningtype in de
appartementsgebouwen die voorkomen in een project de qv10-waarde worden
bepaald. Van elk type dient er minimaal 1 gemeten te worden. Metingen moeten
zoveel mogelijk verdeeld worden over de appartementsgebouwen.
Indien er meerdere appartementsgebouwen worden gebouwd/gerenoveerd zijn de
volgende voorwaarden van toepassing:

Appartementenblokken zijn identiek;

Zelfde bouwkundige maatregelen (zoals kozijnen, kozijn gevel aansluitingen, dak
gevel aansluitingen e.d.) worden toegepast;

In hetzelfde project gebouwd volgens dezelfde bouwvergunning of gerenoveerd
Indien er meerdere aannemers betrokken zijn bij het project, geldt de 10% voor de
woningen van elke aannemer.
Voorbeeld: Er zijn 3 appartementsgebouwen in hetzelfde project gerenoveerd. Elk
appartementsgebouw bestaat uit 5 bouwlagen met 6 woningen per bouwlaag.
In de onderstaande tabel wordt het minimaal aantal woningen in de steekproef
gegeven.

•

Woningtype in complex
1
Hoekwoning onder dak
2
Hoekwoning tussen verdieping
3
Hoekwoning onderste bouwlaag
4
Tussenwoning onder dak
5
Tussenwoning tussenverdieping
6
Tussenwoning onderste bouwlaag
Totaal

Aantal woningen
Gebouw
1
2
2
2
6
6
2
2
4
4
12
12
4
4
30
30

•
3
2
6
2
4
12
4
30

totaal
6
18
6
12
36
12
90

Aan 4.8.3.1 en 4.8.3.2 wordt de volgende (geel gearceerde) opmerking toegevoegd
(geel gearceerd)
Opmerking:
Voor zowel woningen in appartementsgebouwen en grondgebonden woningen geldt.
Indien er in de woning waar gemeten is, naar aanleiding van de qv10 meting corrigerende
bouwkundige maatregelen zijn genomen, moet aangetoond worden dat deze bouwkundige
34de andere woningen (die gebruik maken van de qv10 meting) zijn
maatregelen ook in
uitgevoerd. In het meetrapport moet hier melding van zijn gemaakt. Als er in de woning waar de
meting heeft plaatsgevonden bouwkundige maatregelen zijn genomen maar het meetrapport
geeft niet aan dat deze maatregelen in de andere woningen ook zijn uitgevoerd dan is de qv10
meting niet van toepassing op deze andere woningen.

Woningen in
steekproef
1
2
1
2
4
2
12

Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij ISSO-publicatie 75.1 Energielabelmethodiek Utiliteitsgebouwen versie 2013
Datum
vaststelling
07.04.2016

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Labelplicht

Labelplicht
industriegebou
2
w < 50 m met
andere
gebruiksfuncties

Hoofdstuk
7

In de wet- en regelgeving wordt aangegeven dat alleenstaande gebouwen met een
2
gebruiksoppervlakte van kleiner dan 50 m niet-labelplichtig zijn. In industriegebouwen
(industriefunctie niet-labelplichtig) komen ook kantoren voor of andere labelplichtige
gebruiksfuncties. Deze moeten van een energielabel worden voorzien als het
2
gezamenlijke labelplichtige gebruiksoppervlakte 50 m of meer is. Door RvO is hier een
nadere uitleg over gegeven zie hieronder, document staat op de website van RvO , zie
ook: http://www.rvo.nl/file/faq-welke-gebouwen-delen-zijn-energielabelplichtigpdf

07.04.2016

07.04.2016

Hulpfuncties

Toewijzing
hulpfuncties
labelplichtig
deel/nietlabelplichtig
deel

7.11

In voorbeeld 2 (pag. 118) stap 2 staat aangegeven dat de hulpfuncties in een labelplichtig
deel naar ratio van het gebruiksoppervlakte verdeeld moeten worden. Dit leidt tot
complexe situaties als er in het gebouw ook een niet-labelplichtig deel aanwezig is.
Delen in een labelplichtig deel kunnen daarmee niet-labelplichtig worden, het verdelen
van de oppervlakte van de constructies is ook lastig welk deel van de constructie hoort
dan bij het niet-labelplichtige deel en welk deel van de constructies hoort dan bij het
labelplichtige deel. Afgesproken is de hulpfuncties die in het labelplichtige deel liggen
maar die ten behoeve van het labelplichtig en niet-labelplichtigdeel aanwezig zijn, altijd
toe te kennen aan het labelplichtige deel.

07.04.2016

22.03.2018

Gebruiksfuncties

Uitbreiding
tabel 1,
voorbeelden

7.1

Ad 1 Tabel 7.1 Gebruiksfuncties en aanwijzingen welke ruimte het betreft (ISSO 75.1
methode 2013)
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Datum
vaststelling

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

1
2
3
4

Ingangsdatum

Aanwijzingen in de bovenstaande tabel zijn niet uitputtend;
Niet verplicht om een Energielabel bij verkoop of verhuur te hebben;
Celfunctie dient beschouwd te worden als logiesfunctie;
Geen gebruiksfunctie conform het bouwbesluit maar ingevoerd om de gebouwen te kunnen
indelen.

Geel gemarkeerd zijn de wijzigingen ten opzichte van tabel 7.1 uit ISSO 75.1 methode 2013
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Datum
vaststelling
22.03.2018

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Constructies

Begrenzingen

7.6.1.4

Paragraaf 7.6.1.4 van ISSO 75.1 wordt als volgt aangepast zie gele markering

22.06.2018

7.6.1.4 Begrenzing constructies
Voor iedere constructie moet worden aangegeven waar deze aan grenst.
Voor de constructies zijn de volgende begrenzingen mogelijk:

buitenlucht of water

sterk geventileerde ruimte

onverwarmde ruimte (naast, boven of onder)

grond

kruipruimte
Een garage is een sterk geventileerde ruimte opgeven als grenzend aan buiten.
Ruimten die via één of meer niet-afsluitbare openingen met totale oppervlakte (dus
2
gesommeerd) van 0,2 m of meer in verbinding staan met de buitenlucht (sterk
geventileerde ruimten) dienen als buiten te worden beschouwd.
Opmerking:
Parkeergarages met een afgesloten toegang en verder geen openingen (gesommeerd)
2
naar buiten > 0,2 m en duidelijk niet sterk geventileerd met buitenlucht dienen als
onverwarmd te worden beschouwd”.
Overige parkeergarages dienen te worden beschouwd als een sterk geventileerde ruimte.
22.03.2018

Labelplichtige
delen verwarmd
/ onverwarmd

Verwarmd/
onverwarmd

7.4.3

Ad 4..

Verwarmd / onverwarmd beschouwen niet-labelplichtige delen

Paragraaf 7.4.3 van ISSO-publicatie 75.1 en wordt als volgt aangepast zie gele markering
7.4.3
Bepaal voor alle niet-labelplichtige delen van het gebouw of deze als
verwarmd of
onverwarmd moeten worden beschouwd (Stap 3)
De labelplichtige delen van het gebouw zijn na stap 2 bekend. Alle delen met een
labelplichtige gebruiksfunctie worden als verwarmd beschouwd.
Alle ruimten buiten het labelplichtige deel van het gebouw moeten worden beschouwd als
aangrenzende ruimten. Deze zijn onder te verdelen in:
• aangrenzende verwarmde ruimten (AVR): ruimten die worden verwarmd of gekoeld
ten behoeve van het verblijven van mensen ( ruimten uit een aangrenzend gebouw);
• aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR): ruimten die niet worden verwarmd of
gekoeld ten behoeve van het verblijven van mensen;
• aangrenzende onverwarmde serres (AOS): aangrenzende onverwarmde ruimten met
een significante zoninstraling; dit betreft serres en atria.
• Ruimten die via één of meer niet-afsluitbare openingen met totale oppervlakte (dus
gesommeerd) van 0,2 m2 of meer in verbinding staan met de buitenlucht dienen als
buiten te worden beschouwd.
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Datum
vaststelling

Onderwerp

Trefwoord

Paragraaf

Uitleg

Ingangsdatum

Bepaling van de thermische schil
De thermische schil is samengesteld uit die bouwdelen, die het labelplichtige gebouwdeel
scheiden van de buitenomgeving (buitenlucht, grond, water) of aangrenzende
onverwarmde ruimtes. Bouwdelen die het labelplichtige gebouwdeel scheiden van
verwarmde ruimten behoren niet tot de thermische schil.
De thermische schil is van belang bij het opnemen van de bouwkundige constructies.
Alleen de bouwkundige constructies die deel uitmaken van de thermische schil worden
opgenomen.
Toelichting
1
Een wand tussen het betreffende gebouw en een aangrenzend gebouw, van een
andere eigenaar waarbij de aangrenzende ruimte niet publiek toegankelijk is, maakt
geen deel uit van de thermische schil. Er wordt namelijk uit gegaan van het principe
dat het aangrenzende gebouw van een andere eigenaar waarbij de aangrenzende
ruimte (bouwdeel) niet publiek toegankelijk ook verwarmd is. Als het gebouw van
dezelfde eigenaar is of aangrenzende ruimte is publiek toegankelijk dient de EPAadviseur te beoordelen of de aangrenzende ruimte (bouwdeel) verwarmd of
onverwarmd is.
2

Indien een ruimte (bouwdeel) buiten het labelplichtige deel valt van het betreffende
gebouw dien je beslisschema 7.2 te hanteren om te bepalen of deze ruimte
(bouwdeel) als verwarmd moet worden beschouwd. Het betreffen dan ruimten
(bouwdelen) zonder EPBD functie bv. industriefuncties. Als uit schema 7.2 volgt dat
de ruimte (bouwdeel) als het wel labelplichtig was geweest (fictief) binnen de
thermische schil valt dan wordt de ruimte (bouwdeel) als verwarmd of indirect
verwarmd beschouwd.

3

Een wand die twee verwarmde delen van het labelplichtige gebouw van elkaar
scheidt, telt niet mee als onderdeel van de thermische schil. Deze grenst immers
aan een andere verwarmde sector, dus er is geen warmteverlies.
NB: Ook een sportgebouw dat matig verwarmd wordt dient in dit opzicht als
verwarmd beschouwd te worden.

4

Een wand die twee delen van het gebouw van elkaar scheidt waarbij één deel tot de
verwarmde zone behoort en het andere deel beschouwd wordt als een
onverwarmde ruimte, telt wel mee als onderdeel van de thermische schil.
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