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Sinds 1979 betrouwbaar als adviseur voor een duurzame omgeving
W/E adviseurs zet zich in voor opdrachtgevers die streven naar een duurzame ontwikkeling van de
gebouwde omgeving. We onderhouden duurzame relaties met overheden, vastgoedbeheerders,
ontwikkelaars, corporaties, architecten en kennisinstituten. W/E is voor hen een meedenkende en
kritische partner.
Ons werkterrein is breed en strekt zich uit van planadvies, onderzoek en instrumentontwikkeling tot
beleid en implementatie. Plannen maken, kennis inbrengen, onderzoek doen, instrumenten ontwikkelen,
beleid vormgeven en mensen motiveren. Onze inhoudelijke expertise stemmen we voortdurend af op de
behoeften en ontwikkelingen in de markt. Zo blijven wij scherp en u ook.
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Inleiding
In de Energy Performance of Buildings Directive III1 wordt voorgeschreven dat lidstaten
eisen stellen aan 'technische bouwsystemen'. Op verzoek van RVO heeft W/E adviseurs
onderzoek uitgevoerd gericht op het vaststellen van systeemeisen2 in verband met
algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen3 in bestaande en nieuwe
gebouwen, die zowel technisch, functioneel als economisch haalbaar zijn, die voldoende
draagvlak hebben in de markt en die voldoen aan de formele eisen vanuit de EPBD III.
Het gaat om een optimaal energiegebruik van de technische bouwsystemen (of
combinatie ervan) te weten:
ruimteverwarming
ruimtekoeling
ventilatie
warm tapwater voor huishoudelijk gebruik
ingebouwde verlichting
gebouwautomatisering en -controle (BACS)
elektriciteitsopwekking ter plaatse
met inbegrip van systemen die gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen.

-

De systeemeisen ten aanzien van adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en
regelbaarheid vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Uitgangspunten, indicatoren en eisen
Voor elk van de 7 technische bouwsystemen is gezocht naar een geschikte methode en
indicator om een eis te kunnen stellen aan de energieprestatie van het systeem. De
voorgestelde methoden en indicatoren zijn zoveel mogelijk volgens het zelfde principe en
met dezelfde uitgangspunten geformuleerd:
-

-

Berekeningsmethode waar mogelijk conform NTA 8800
Benodigde invoerparameters voor het uitvoeren van de berekeningen conform de
opnameprotocollen voor het energielabel van gebouwen (ISSO 82.1 en 75.1).
Energetische prestatie waar mogelijk uitdrukken in berekende primaire fossiele
energie ten opzichte van de netto behoefte:
- Voor ruimteverwarming: warmtebehoefte exclusief verrekening van terugwinbare
verliezen
- Voor tapwater: warmtebehoefte
- Voor koeling: koudebehoefte exclusief verrekening van terugwinbare verliezen
- Voor ventilatoren: benodigde luchtvolumestroom van buitenlucht
Voor verlichting: Eis aan kWhprimair per m2, met impliciet de aanname dat het
verlichtingssysteem voldoet aan de functionele eis voor verlichtingsniveau.
Voor BACS en voor lokale elektriciteitsopwekking vooralsnog geen eisen omdat het
niet mogelijk is een eenduidige methode te definiëren of omdat een eventuele eis
belemmerend werkt voor innovaties.

1

De herziene EPBD II, Richtlijn 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad met de datum 30 mei 2018
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Waar in dit rapport gesproken wordt over 'systeemeisen' wordt gedoeld op de 'systeemeisen in verband met de
algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen, ten behoeve
van een optimaal energiegebruik van de technische bouwsystemen (of combinatie ervan)'.

3

Waar in dit rapport gesproken wordt over 'technische bouwsystemen' wordt gedoeld op al deze systemen of
een combinatie daarvan, conform de omschrijving in artikel 2 EPBD III.
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Tabel 1

Voorstel indicatoren en eisen aan energieprestatie technische bouwsystemen
Systeem
Ruimteverwarming

Indicator
(EH - EH;WKK)/QH;nd;net

Ruimtekoeling
Ventilatie

EC/QC;nd;net
EV/qv;ODA;req

Warm tapwater
Ingebouwde verlichting

(EW - EW;WKK)/QW;nd
EL/Ag

Gebouwautomatisering (BACS)
Elektriciteitsopwekking

Geen eis
Geen eis

Grenswaarde
centraal: ≤1,31
lokaal ≤1,80
≤1,33
≤3,8 kWh/(m3/u) (utiliteit)
geen eis (woningen)
≤3,45
≤75 kWhprim/m2 (utiliteit)
geen eis (woningen)
-

De hier voorgestelde grenswaarden zijn in principe even zwaar als de huidige eisen uit het
Bouwbesluit.
Merk op dat voor de omrekening naar primaire energie ook de (deels beleidsmatig
vastgestelde) primaire energiefactor voor de energiedragers relevant is. Voor elektriciteit
is deze momenteel 1,45 (NTA 8800:2019) maar deze kan in de toekomst aangepast
worden. Dat betekent dat ook de eisen in bovenstaande tabel mee moeten veranderen. In
het Bouwbesluit kan dan ook gekozen worden voor een definitie van de grenswaarden die
automatisch mee verandert met de aangepaste primaire energiefactor voor elektriciteit.
Ruimteverwarming
Aan de eis ≤ 1,31 wordt voor woningen voldaan met bijvoorbeeld een individuele
gasgestookte HR107-ketel, 90/70°C, afgifte middels radiatoren, forfaitaire lengte van het
distributiesysteem, niet geïsoleerde kleppen, geen (aantoonbare) waterzijdige inregeling.
Warmtepompsystemen waar het rendement (product van COP en de primaire
energiefactor van elektriciteit) hoger ligt dan voor een HR107-ketel voldoen ook.
Voor woningen met een lokaal verwarmingssysteem mét afvoer van verbrandingsgassen
komt EHeatingSystem uit op circa 1,80.
Voor utiliteit liggen de berekende getallen iets hoger dan bij woningen. Voor de hierboven
genoemde configuratie met een HR107-ketel komt EHeatingSystem uit rond 1,30.
Ruimtekoeling
Een eenvoudig koelsysteem (compressiekoeling, lage temperatuur) komt uit op
ECoolingSystem van ongeveer 1,3, ruim onder de voorgestelde grenswaarde. In de huidige
systematiek heeft een dergelijke systeem een COP van 3 en voldoet ook ruim aan de
huidige eis.
Ventilatie
Voor woningen wordt voorgesteld om geen specifieke eis in te voeren. De EcoDesign
verordeningen garandeert een minimale prestatie van de ventilatoren. De regeling van de
ventilatiehoeveelheden is in de woningbouw meestal 1-op-1 gekoppeld aan het type
ventilator. Voor utilitaire functies stellen we een eis voor van EVentilationSystem ≤ 3,8
kWh/(m3/u). De huidige eis SFP < 2,50 W/(dm3/s) wordt gehaald door alle
gelijkstroomventilatoren (ongeacht leeftijd) en voor wisselstroomventilatoren van na
1985. De gunstigste waarde wordt gehaald voor gelijkstroomventilatoren van na 2006,
met een forfaitaire SFP van 0,45 W/(dm3/s) - overeenkomstig de eis uit EcoDesign.
EVentilationSystem komt voor ventilatiesystemen met zo'n ventilator uit tussen 2,5 en 3,7
kWh/(m3/u). De minst gunstige score wordt behaald bij systemen D1, D2, D3 en D4 met
een score EVentilationSystem ongeveer 3,7.
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Tapwater
Aan de huidige eis ηW;sys≥29% wordt voldaan met het energetisch gezien minst
presterende gasgestookte tapwatertoestel (in NEN 7120 / NTA 8800: 'Met gas gestookte
huishoudelijke warmwatertoestellen met een belasting tot 70 kW en een opslagcapaciteit
voor water tot 300 l; met gas gestookt warmwater- of combitoestel < 70 kW belasting')
met een opwekrendement van 30% en geen leidingverliezen.
Ook bij de hier voorgestelde methode, indicator en eis wordt met een dergelijk systeem
voldaan aan de eis. Systemen met een hoger opwekrendement (HR-combiketels,
warmtepompen) voldoen dan ook, evenals systemen waar sprake is van (deels) duurzame
opwekking (zonneboilers, PVT) of douche WTW.
Aan de huidige eis ηW;sys>29% wordt ook voldaan met een elektrische boiler. In de nu
voorgestelde methode scoren deze systemen gunstiger (wegens een beter rendement van
de elektriciteitsproductie), waardoor de score ongeveer 2,2 wordt, ruim lager dan voor de
slechtste gasgestookte toestellen.
Verlichting
Voor woningen wordt voorgesteld geen grenswaarde te hanteren, in NTA 8800 is er geen
bepalingsmethode voor opgenomen (beleidsmatige keuze om energiegebruik voor
verlichting gelijk te stellen aan 0 kWh). In praktijk is in de woningbouw vaak geen sprake
van 'ingebouwde verlichting' maar van losse lampen, deze vallen niet binnen de scope. En
in de woningbouw is het lastig tot onmogelijk om een eventuele eis te handhaven.
In de berekening voor de utiliteit zijn het vermogen en het aantal branduren bepalend
voor het berekende verbruik. Het vermogen is een te wijzigen parameter, het aantal
branduren niet. Voor de grenswaarde (voor alle gebruiksfuncties) is uitgegaan van het
berekende energiegebruik van een winkel met een geïnstalleerd vermogen van 15 W/m2,
zonder verdere voorzieningen. Dat komt dan uit op 75 kWhprim/m2 (met een primaire
energiefactor van 1,45 is dat 52 kWhfinaal/m2).
Implementatie en documentatie
De EPBD vereist ook een methode gericht op het documenteren van de systeemeisen in
geval van een nieuwe of gewijzigde installatie en het borgen dat deze kennis wordt
doorgegeven aan de (nieuwe) eigenaar van een gebouw.
In welke situatie moet het systeemrendement (opnieuw) vastgesteld worden?
De aanleiding om het systeemrendement opnieuw vast te stellen is onder EPBD III niet
wezenlijk anders dan bij EPBD II. Wij stellen daarom voor een herberekening van het
systeemrendement te eisen bij:
-

volledige vervanging van het gehele systeem, en/of
volledige vervanging van de opwekker, en/of
aanpassing van het afgiftesysteem waardoor de totale afgiftecapaciteit met meer dan
30% veranderd ten opzichte van de oude situatie.

Wie is verantwoordelijk voor de vaststelling en documentatie?
Vaststellen en documenteren van de nieuwe systeemprestatie kan gedaan worden door
ofwel de uitvoerder, ofwel door een derde partij.
Een 'derde partij' zou bijvoorbeeld de EP-W of EP-U adviseur kunnen zijn, of een beperkte
variant daarop die alleen is gediplomeerd en gecertificeerd voor het systeemrendement.
Dat lijkt ons een te zware methode. Het systeemrendement kan echter wél worden
afgeleid uit een opname voor het energielabel en als bijkomend resultaat worden
opgeleverd.
Meer voor de hand liggend is het de uitvoerder van de aanpassingen in het
verwarmingssysteem verantwoordelijk te maken voor de herberekening van het
systeemrendement en het documenteren daarvan. Kwaliteitsborging kan worden
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geregeld via bijvoorbeeld de BRL 6000 ('Ontwerpen, installeren en beheren van
installaties').
Bij uitvoering in eigen beheer door de gebouweigenaar (doe-het-zelf situatie) is het niet
doenlijk om de eis te handhaven, dus dan zou hij kunnen vervallen. Een vraag is dan wel óf
en hoe een nieuwe eigenaar een document krijgt over het systeemrendement. Mogelijke
oplossing is om dat systeemrendement onderdeel te laten zijn van het energielabel dat bij
overdracht van de woning/gebouw naar een nieuwe eigenaar overhandigd moet worden.
Bij het 'vereenvoudigd energielabel' zal dat evenwel niet nuttig zijn vanwege het daar
gekozen detailniveau.
In welke vorm moet de vastgestelde waarde gedocumenteerd worden?
Zolang er geen gestandaardiseerd digitaal gebouwdossier bestaat, is documentatie in de
vorm van een PDF document, plus een papieren versie, de enige praktische mogelijkheid.
Als voor de kwaliteitsborging van de berekeningen wordt aangesloten bij een ander
landelijk systeem als de energielabeling zou ook de registratie en ontsluiting van de
berekeningen via die database plaats kunnen vinden.
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In de Energy Performance of Buildings Directive III4 wordt voorgeschreven dat lidstaten
eisen stellen aan 'technische bouwsystemen'. Op verzoek van RVO heeft W/E adviseurs
onderzoek uitgevoerd gericht op het vaststellen van systeemeisen5 in verband met
algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen6 in bestaande en nieuwe
gebouwen, die zowel technisch, functioneel als economisch haalbaar zijn, die voldoende
draagvlak hebben in de markt en die voldoen aan de formele eisen vanuit de EPBD III.
Het gaat om een optimaal energiegebruik van de technische bouwsystemen (of
combinatie ervan) te weten:
ruimteverwarming
ruimtekoeling
ventilatie
warm tapwater voor huishoudelijk gebruik
ingebouwde verlichting
gebouwautomatisering en -controle (BACS)
elektriciteitsopwekking ter plaatse
met inbegrip van systemen die gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen.

-

De systeemeisen ten aanzien van adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en
regelbaarheid vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het onderzoek heeft zich gericht zich op technische bouwsystemen. Andere voorschriften
uit de EPBD III (elektromobiliteit en indicator van gereedheid voor slimme toepassingen smart readiness indicator) vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Het onderzoek is opgedeeld in een aantal opeenvolgende stappen:
Verduidelijking van de eisen vanuit EPBD III
Inventarisatie van hiaten en benodigde aanvullingen in de huidige Nederlandse weten regelgeving en onderliggende bepalingsmethoden
Invulling geven aan de missende bepalingsmethoden, zowel in tekst als in een
eenvoudig rekenmodel
Voorstel voor te stellen eisen conform die bepalingsmethoden.
In het rapport wordt elk van deze stappen beschreven per technisch bouwsysteem. De
opbouw van de hoofdstukken is telkens gelijk.

-

Vooronderzoek
Als eerste fase in het onderzoek is geïnventariseerd hoe de systeemeisen in de huidige
regelgeving (Bouwbesluit e.a.) zijn opgenomen en middels welk bestaand instrument(en),
methodiek(en) deze eisen bepaald kunnen worden. Hierbij is bestaand (nationaal en
internationaal) instrumentarium meegenomen als bijvoorbeeld de softwaretool bij ISSO
[14].

4

De herziene EPBD II, Richtlijn 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad met de datum 30 mei 2018

5

Waar in dit voorstel gesproken wordt over 'systeemeisen' wordt gedoeld op de 'sy steemeisen in verband met
de algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen, ten
behoeve van een optimaal energiegebruik van de technische bouwsystemen (of combinatie ervan)'.

6

Waar in dit voorstel gesproken wordt over 'technische bouwsystemen' wordt gedoeld op al deze systemen of
een combinatie daarvan, conform de omschrijving in artikel 2 EPBD III.
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Ook is per systeem bepaald in hoeverre de methoden nog voldoen aan de toekomstige
eisen (EPBD III) en wetgeving (bv NTA 8800 en de CEN-normen waarop deze is gebaseerd).
Bepalingsmethodiek
Vervolgens is per systeem een methode vastgelegd waarmee de systeemeisen van de
technische bouwsystemen kunnen worden bepaald. Uit het vooronderzoek is duidelijk
geworden welke bestaande methoden beschikbaar zijn.
De 'bepalingsmethode' die in het kader van dit onderzoek is opgeleverd bestaat uit een
beschrijving (tekst, formules), aangevuld met een rekenmodel (Excel). Het rekenmodel is
vooral bedoeld om de werking van de bepalingsmethode te illustreren of te toetsen, niet
als een product waarmee eindgebruikers kunnen werken.
Het rekenmodel is gemaakt op basis van de zogeheten NTA-validatietool die ontwikkeld is
parallel aan de ontwikkeling van de NTA 8800. Er is gebruik gemaakt van versie 1.21, d.d. 8
april 2019. De betreffende rekenregels zijn een 'add-on' op deze rekentool. Voordeel is
dat gebruik gemaakt wordt van exact dezelfde formule(structuur) en dat het voor NTAsoftwareleveranciers zo eenvoudig is om ook de hier bedoelde systeemrendementen /
energieprestatie-eisen te berekenen.
Systeemeisen & implementatie
Met behulp van de bepalingsmethodiek zijn vervolgens eisen geformuleerd aan de
systemen. De concept-eisen zijn getoetst met behulp van de BENG-referentiegebouwen.
Ook wordt getoetst hoe de eisen uitpakken in bestaande bouw bij vervanging of
verbetering van technische bouwsystemen.
Daarnaast is een voorstel gedaan waarmee voldaan wordt aan de verplichting in kader van
artikel 8 lid 9, gericht op het documenteren van de systeemeisen in geval van een nieuwe
of gewijzigde installatie en het borgen dat deze kennis wordt doorgegeven aan de
(nieuwe) eigenaar van een gebouw.

Tijdens het uitvoeren van dit project is regelmatig afstemming geweest over aanpak en
(tussen)resultaten met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Er
heeft twee maal een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de betrokken
brancheorganisaties (Techniek Nederland, FME, ISSO, InstallQ, De Nederlandse
Verwarmingsindustrie).
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Wetgeving op het gebied van technische bouwsystemen wordt aangestuurd vanuit de
Europese Energy Performance of Buildings Directive of kortweg EPBD. Er zijn inmiddels 3
opeenvolgende versies van de EPBD gepubliceerd [1], [4]. Relevant voor dit onderzoek is
de EPBD III.
Naast de formele wetteksten worden door de EU ook zogenaamde 'Guidance documents'
[21] verstrekt met een nadere toelichting en enige richting voor de uitwerking van de
eisen.

Eisen voor technische bouwsystemen zijn opgenomen in EPBD II [2]. EPBD maakt
onderscheid tussen energieprestatie-eisen aan technische bouwsystemen en aan het
adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van de technische
bouwsystemen Het gaat dan zowel over de initiële oplevering als in de onderhoudsfase.
In Nederland zijn de eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012, artikel 6.55 [5].
Nieuw/bestaand
Eisen moeten in ieder geval gelden voor bestaande gebouwen, maar mag ook voor nieuwe
gebouwen. Bouwbesluit 2012 heeft betrekking op de energieprestatie van technische
bouwsystemen in bestaande gebouwen, niet op nieuwe.
Moment van triggeren
De eisen die gesteld moeten worden aan de systemen moeten in werking treden bij het
geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een technisch
bouwsysteem. Dat is in EPBD III niet wezenlijk anders dan in EPBD II en in het Bouwbesluit
2012. Zie hoofdstuk 10 voor een nadere uitwerking hiervan.
Haalbaarheid (technisch, financieel, economisch)
De voorgeschreven eisen moeten haalbaar zijn. Wat 'haalbaar' is, is ter invulling aan de
individuele lidstaten zelf. Ook dit is niet wezenlijk anders dan bij de implementatie van
EPBD II.
Indicator
De EPBD III geeft geen specifieke eisen aan de te hanteren indicatoren.

In de Guidance Documents [21], [22], [23] wordt door de EU nadere richtlijnen gegeven
voor de invulling van de EPBD-eisen. Ze zijn niet verplichtend, een andere oplossing is ook
mogelijk. Maar een oplossing die beschreven is in de Guidance Documents zal door de EU
wel geaccepteerd worden.
Guidance document on the revised Annex I EPBD
Het "Guidance document on the revised Annex I EPBD, Common general framework for
the calculation of energy performance of buildings" vermeldt de volgende zaken:
de energieprestatie moet worden bepaald op basis van berekend of werkelijk
energiegebruik;
het gaat om verbruik voor: ruimteverwarming, warm tapwater, ventilatie,
ingebouwde verlichting en andere technische gebouwsystemen. Met betrekking tot
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het laatste item: het is aan lidstaten om te beslissen hoe breed ze andere systemen
willen meenemen.
de energieprestatie moet worden uitgedrukt in een "numeric indicator of primary
energy use in kWh/(m²•y)". Ook wordt vermeld dat bij het primair verbruik moet
worden aangegeven of het gaat om "total primary energy, non-renewable or renewable
primary energy use." (conform EN ISO 52000-1). Er lijkt echter geen keuze voor hetzij
total, non-renewable of renewable te zijn voorgeschreven, zolang maar duidelijk
welke variant het om gaat.
Om te verzekeren dat on-site en off-site duurzame energie opwekking op
gelijkwaardige manier worden behandeld wordt wel aanbevolen om alleen de nonrenewable primary energy te beschouwen
Het is lidstaten toegestaan om aanvullende indicatoren te beschouwen zoals "total,
non-renewable and renewable primary energy use" of broeikasgasemissies (in kg CO2,
2
eq/m .yr). Deze aanvullende indicatoren mogen echter niet in plaats komen van de
bovengenoemde indicator op basis van primaire energie;
Het wordt sterk aanbevolen om voor de EPBD dezelfde bepalingsmethode te
gebruiken als voor de minimum energieprestatie eisen (BENG-eisen?) en voor de
energielabels;
de invloed van zon-instraling, lichttoetreding, stadsverwarming en WKK-systemen
moet zoveel mogelijk meegenomen worden;
de berekeningsmethode moet transparant zijn en "open voor innovaties"; met namen
moeten diverse duurzame bronnen op consistente en niet-discriminatoire wijze
behandeld worden;
Lidstaten moeten voor 10 maart 2020 hun methodologie beschrijven volgens een
bepaald format (uit de "national annexes of the overarching standards"7 );
Primary Energy Factors (PEFs) voor energiedragers mogen nationaal, regionaal of
lokaal worden bepaald, en ook per seizoen of maand. Dit biedt mogelijkheden voor
specifieke PEFs voor bijv. stadsverwarmingsnetten.

-

-

-

-

-

-

Guidance document on revised Article 2, 8(1) and 8(9)
Het "Guidance document on revised Article 2, 8(1) and 8(9)" bevat de volgende relevante
aanwijzingen:
Over de te hanteren indicator

2.5.

Additional clarifications

The new provisions on the documentation of system performance (Article 8 paragraph 9 of
the revised EPBD) make use of some of the concepts from the provisions on setting system
requirements: ‘overall energy performance’, ‘installation’, ‘replacement’ and ‘upgrading’.
The meaning of these terms in the new provisions on the documentation of system
performance is the same as in the provisions on setting system requirements. They must
therefore be transposed at national level in the same way.
Met deze tekst wordt gestuurd richting een indicator die gelijk is aan die voor de
energieprestatie voor een Gebouw als geheel, in Nederland geïmplementeerd als de
BENG-eisen, die worden uitgedrukt in kWh/m2 (voor de eisen aan energiebehoefte en
primair energiegebruik). Voor de systemin waar dat relevant is, zou dat dus ook op
systeemniveau gedaan kunnen worden.
Over systemen voor duurzame energie opwekking:

"On-site electricity generation systems’ shall be understood as systems designed to produce
electricity and that are installed in or in the immediate vicinity of the building and that have
some level of integration with the building and its electrical installation . Such systems
7

zie www.epb.center/implementation/national-annexes
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include, in particular, photovoltaic panels integrated to the building envelope (e.g. roofmounted photovoltaics panels), micro combined heat and power (CHP) installations, and
small wind turbines "
Over gebouwbeheersystemen:

"Building automation and control systems’ […] means a system comprising all products,
software and engineering services that can support energy-efficient, economical and safe
operation of technical building systems through automatic controls and by facilitating the
manual management of those technical building systems;"
Dit is een zeer brede definitie waar van alles onder kan vallen, van een
binnenthermometer tot een geavanceerd beheersysteem met diverse sensoren voor
temperatuur, vochtigheid, licht, aanwezigheid, etc. Het wordt nergens duidelijk gemaakt
hoe men een systeemrendement voor dit soort systemen zou moeten vaststellen.
Over de relatie met EcoDesign en Energy Labeling Regulations:

"Technical building systems include many products that are regulated under EcoDesign and
Energy Labelling regulations (e.g. heating and cooling appliances). In relation to these
regulations, it is worth emphasizing that requirements set under Article 8(1) EPBD apply to
whole systems, as installed in buildings, and not to the performance of standalone
components, which falls under the scope of EcoDesign and Energy Labelling regulations"
Dus de EPBD richtlijn gaat over systemen als geheel en niet over de losse onderdelen.
Maar er staat ook:

[…] one important point is that where requirements set under Article 8(1) EPBD would
apply to products already covered by EcoDesign regulations, these requirements shall not go
beyond the requirements set by the latter, as EcoDesign regulations are directly applicable
harmonisation measures.
Met andere woorden: de eisen vanuit EPBD mogen niet strenger zijn dan de eisen vanuit
de EcoDesign verordening.
Uitzondering hierop is mogelijk op basis van milieu-overwegingen, maar alleen na melding
bij de Commissie. Dus als Nederland de rendementseisen aan verwarmingsinstallaties
extra streng wil maken om aardgasketels effectief te verbieden zou dat wellicht mogelijk
zijn.
Wanneer is nieuwe beoordeling van de energieprestatie vereist?
Volgens sectie 3.3.1 van het Guidance document moet een systeem opnieuw
gedocumenteerd cq. beoordeeld worden in de volgende situaties:
-

-

1.
2.
3.

"In all cases, the performance of the altered part has to be assessed and documented
(e.g. if the heat generator of a heating system is replaced – which corresponds to a
system upgrade –, then the performance of the new heat generator has to be assessed
and documented);
In some cases (‘where relevant’), the performance of the whole system shall be assessed
and documented. This would be required in the following three situations:
a new system is installed;
a whole system is replaced;
a part, or parts, of a system undergo a major upgrade that can significantly affect the
overall performance of the system."
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Onderhoud en eenvoudige reparaties zullen dus geen herbeoordeling triggeren, evenmin
als de vervanging van een klein onderdeel waarvan geen wezenlijke invloed op de
systeemprestatie te verwachten is.
Verder mogen volgens sectie 3.3.2 de eisen die gesteld worden aan een herbeoordeling
van de systeemprestaties afhankelijk gemaakt worden van de omvang van de ingreep. Dus
bij kleine ingrepen is een lichte variant van herbeoordeling toelaatbaar. Wel is het gewenst
om altijd de documentatie over nieuwe onderdelen of aanpassingen op orde te hebben.
Lidstaten zijn vrij om zelf de vorm en inhoud van verlangde documentatie vast te stellen.
Guidance document on self-regulating devices and building automation and control
systems
Het "Guidance document on revised Articles 8(1), 14(4) and 15(4) EPBD, Requirements for
the installation of self-regulating devices and building automation and control systems"
beschrijft twee soorten apparaten:
1. Self-regulating devices
2. Building automation and control systems (BACS)
De eerste categorie lijkt niet relevant voor onze beschouwing over de energieprestatie
van technische gebouwsystemen. Er wordt in het guidance document meerdere pagina’s
besteed aan het definiëren wat wel of niet onder self-regulating devices valt maar het lijkt
niet dat er eisen aan het systeemrendement van deze devices moet worden bepaald (als
dat al zou kunnen). Wel is er de verplichting om "self-regulating devices" te installeren
wanneer "heat generators" (d.w.z. warmte-opwekker zoals een cv-ketel) worden
vervangen.
Building Automation and Control Systems (BACS) moeten volgens de EPBD III worden
geïnstalleerd in alle utiliteitsgebouwen (nieuw en bestaand) "with systems for heating, air-

conditioning, combined heating and ventilation, combined air-conditioning and ventilation
systems over 290 kW of effective rated output". De grens van 290 kW geldt voor alle
systemen individuele, dus verwarming, koeling, ventilatie afzonderlijk.
Informatie over het bepalen van het systeemrendement van BACS of de invloed op
energieprestaties worden niet gegeven.

Binnen de Europese Unie worden minimumeisen gesteld aan verschillende soorten
producten wat betreft energie-efficiëntie. Dit heet "eisen inzake ecologisch ontwerp". Het
doel hiervan is de totale milieubelasting van een product (bij productie, gebruik en
recyclage) terug te dringen. De regels zijn met name bedoeld voor energieverbruikende
producten als verwarmingstoestellen, huishoudelijke apparaten en dergelijke. Binnen dit
onderzoek zijn verschillende EcoDesign verordeningen relevant8, zie Tabel 2. De
verordeningen (geen richtlijnen) zijn rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. Er is dus
geen nationale implementatie nodig. Het raamwerk hiervoor is opgenomen in verordening
2009/125.
De EcoDesign-verordeningen zijn hoofdzakelijk gericht op de prestaties van producten. Op
enkele plaatsen wordt evenwel gekeken naar de prestatie in samenhang met primaire
energieverbruik, bijvoorbeeld in richtlijn 2013/813 over het ontwerp van
ruimteverwarmingstoestellen. Voor elektrische warmtepompen wordt een eis gesteld
inclusief verrekening van de opwek van elektriciteit. Hiervoor wordt een
'omrekeningcoëfficiënt CC' aangehouden van 2,5 (corresponderend met een gemiddeld
opwekrendement van 40%), gebaseerd op het getal uit de Europese Energy Efficiency
Directive (2012/27). In de voorgestelde herziening9 van deze EED-richtlijn wordt dit getal
8

https://europa.eu/youreurope/business/product/eco-design/index_nl.htm

9

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:efad95f3-b7f5-11e6-9e3c01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

WE9868 Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III - 2019 06 07.docx

12

aangepast naar 2,0. In Nederland wordt in de bouwregelgeving momenteel een factor 2,56
aangehouden (NEN 7120), en in de nabije toekomst 1,45 (NTA 8800).
Tabel 2

Relevante EcoDesign verordeningen
Ruimteverwarming en/of warm water
Space and combination heaters
Water heaters and storage tanks
Local space heaters
Solid fuel local space heaters
Central heating products (other than CHP)
Solid fuel boilers
Koeling
Tertiary Air Conditioning:
Room air conditioning appliances
Ventilatie
Residential ventilation
Ventilation fans:
Verlichting
gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde uitrusting

Nummer
813/2013
814/2013
1188/2015
1185/2015
2281/2016
1189/2015
1253/2014
206/2012
1253/2014
327/2011

niet-gerichte lampen
Linear and compact fluorescent lamps, high intensity discharge lamps and ballasts
Gebouwautomatisering en -controle
Building Automation and Control Systems (BACS)
Elektriciteitsopwekking ter plaatse
Solar Photovoltaic modules, inverters and systems

1428/2015
1194/2012
244/2009
245/2009
In ontwerp
In ontwerp

In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen 'Afdeling 6.13. Technische Bouwsystemen' met
daarin eisen aan technische bouwsystemen. Dit is de juridische implementatie van de
voorschriften uit EPBD II. In deze afdeling is met name de tabel met eisen relevant:
Tabel 3

Tabel 6.55 uit Bouwbesluit 2012
technisch bouwsysteem
verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal
verwarmingssysteem voor overige functies, niet lokaal
lokaal verwarmingssysteem
Warmtapwatersysteem
Koelsysteem
ventilatiesysteem met ventilatiecapaciteit > 5000 m³/h, uitgedrukt in
W/(dm³/s)

Systeemrendement
≥ 0,71
≥ 0,65
≥ 0,63
≥ 0,29
≥ 0,75
≤ 2,50

Voor het bepalen van de systeemrendementen wordt verwezen naar de Ministeriële
Regeling Bouwbesluit 2012, waar in Bijlage III de rekenregels worden gegeven. Deze
rekenregels zijn grotendeels gebaseerd op NEN 7120 [10].
Merk op dat in EPBD III
-

de volgorde van de systemen anders is geworden
'verwarming' en 'koeling' expliciet betrekking hebben op ruimteverwarming en
ruimtekoeling
'warm tapwater' expliciet betrekking heeft op huishoudelijk warm watergebruik
er geen onderscheid is tussen typen verwarmingssysteem <vooralsnog in ieder geval>
'ingebouwde verlichting', 'gebouwautomatisering en -controle (BACS)' en
'elektriciteitsopwekking ter plaatse' zijn toegevoegd
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de ondergrens voor ventilatiecapaciteit is vervallen

-

Voor de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen is de NTA 8800 [13] in
ontwikkeling. Deze norm is de opvolger van NEN 7120 (nieuwe woningen, nieuwe en
energiezuinige utiliteit), EPG-NV (bestaande woningen) en ISSO 75.3 (bestaande utiliteit).
Op moment van schrijven van dit rapport is de versie van februari 2019 de meest recente.
Er is echter al een correctieblad in de maak dat vóór de zomer van 2019 gepubliceerd
wordt.
In de NTA 8800 wordt een bepalingsmethode gegeven voor het berekenen van de
energiebehoefte van gebouwen en van de rendementen van de systemen waarmee in
deze behoefte kan worden voorzien. De norm is qua opbouw vergelijkbaar met NEN 7120
en ISSO 75.3 maar is op onderdelen veel gedetailleerder.
Parallel aan de ontwikkeling van de norm is ook een rekenmodel ('validatietool') gemaakt.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze tool, specifiek versie 1.21 d.d. 8 april 2019. In
deze versie zijn de voorgenomen wijzigingen uit het correctieblad reeds opgenomen.

In de publicaties ISSO 82.1 [19] en ISSO 75.1 [17] is een protocol vastgelegd waarmee de
gebouwopname ten behoeve van een energielabel moet worden uitgevoerd. Naast een
algemeen procedureel stuk (wanneer moet welke methode worden toegepast) wordt
beschreven hoe installaties kunnen worden herkend en hoe praktijksituaties moeten
worden ingevoerd in de rekensystematiek.
Op 3 april 2019 is een kritiekversie van deze protocollen [18], [20] gepubliceerd10 ten
behoeve van een internetconsultatie, gebaseerd op NTA 8800. In deze protocollen wordt
onder meer beschreven hoe om te gaan met ontbrekende informatie (bv omdat deze in de
bestaande bouw niet te achterhalen is) en welk detailniveau vereist is. Er wordt
onderscheid gemaakt in een gedetailleerde opname en een basisopname. Bij deze laatste
wordt de rekenmethode 'ingeklapt'. Er worden zwaardere eisen gesteld aan de adviseur
die de opname uitvoert.
In ISSO 75.1 wordt het verschil tussen detail- en basisopname als volgt verwoord:
6.10 Detailopname en basisopname
Uitgangspunt bij het bepalen van de energieprestatie van gebouwen is dat het gebeurt
op basis van gedetailleerde invoergegevens. Voor nieuw te bouwen gebouwen en zeer
energiezuinige gebouwen (die volledig zijn gerenoveerd) is deze gedetailleerde
informatie van het gebouw wel of deels aanwezig. Voor gebouwen die minder
energiezuinig (meeste bestaande gebouwen) zijn is niet altijd alle benodigde detail
informatie aanwezig, in dat geval kan er bij de benodigde invoer worden ingeklapt.
Uitgangspunt bij de bestaande bouw is dat de benodigde informatie visueel
waarneembaar is of dat op een andere eenvoudige wijze bijvoorbeeld via facturen,
tekeningen of product informatie te achterhalen is. Als er ingeklapt wordt staat in het
opnameprotocol bij het betreffende onderdeel aangegeven met welke waarde/invoer
er dan aangehouden worden. Ook is het mogelijk dat een bepaald invoeritem niet
waargenomen kan worden, in dat geval is er in de opnamemethodiek de optie
‘onbekend’. Er wordt in dat geval met zogenaamde forfaitaire invoer gerekend.
Hieronder wordt een algemene leidraad gegeven, voorzien van voorbeelden. In de
betreffende paragrafen is nader toegelicht welke informatie beschikbaar moet zijn wil
er gedetailleerde gerekend kunnen worden.

10

https://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/nieuws/bericht/news/detail/News/ter-kritiek-brl9500energieprestatieadvisering-w-en-u-isso-publicaties-751-en-82-en-brl9501/

WE9868 Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III - 2019 06 07.docx

14

De energieprestatie van een gebouw moet reproduceerbaar en handhaafbaar zijn, om
die reden moet de EP-U-adviseur in het projectdossier vastleggen welke
uitgangspunten gebruikt zijn bij het opstellen van de Energieprestatie van het gebouw,
inclusief een (korte) verantwoording over eventueel gemaakte keuzes ter
vereenvoudiging van de berekening. Reproduceerbaarheid kan allen getoetst worden
als de verschillende EP-U-adviseurs gebruik maken van dezelfde aangeleverde
informatie en hetzelfde detailniveau hebben toegepast.
De detailopname moet in ieder geval worden gekozen voor:
1.

Alle nieuw te bouwen, nieuw gebouwde en volledig gerenoveerde gebouwen
waarvoor na 1-1-2020 de Energieprestatie wordt bepaald op basis van NTA 8800 in
het kader van het verlenen van een vergunning. Deze gebouwen kunnen in
principe later voor de prestatiebepaling nooit meer terugvallen op de
basisopname.
2. Alle gebouwen waarvoor moet worden aangetoond dat aan wettelijke eisen moet
worden voldaan gelijk aan of beter dan label A of waar de verbetering leidt tot een
label A of beter.
In de volgende gevallen moet gekozen worden voor opname volgens de basisopname:
-

Bestaande gebouwen (utiliteit) die niet vallen onder de punten 1 en 2 hiervoor.
Hieronder vallen ook gebouwen waarvoor met een maatwerkadvies EIA-subsidie
wordt aangevraagd, e.e.a. conform de huidige regeling.

In Nederland is tot 1 oktober 2017 het 'besluit rendementseisen cv-ketels11' van kracht
geweest. Dit besluit is ingetrokken wegens de inwerkingtreding van de EcoDesignverordening 2013/813 aangaande het ontwerp van ruimteverwarmingstoestellen.

De Wet milieubeheer (Wm) regelt een groot aantal verschillende aspecten en wordt
daarom wel als een raamwet beschouwd. De wet legt in grote lijnen vast welke wettelijke
instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor
gelden. De nadere uitwerking op detailniveau wordt geregeld via AmvB’s en ministeriële
regelingen.
'Titel 9.4' betreft de Nederlandse implementatie van 'de EG-richtlijnen ecologisch ontwerp
energiegerelateerde producten'. In deze titel worden geen eisen gesteld aan specifieke
producten, het betreft de implementatie van de algemene methodiek voor EcoDesign
verordeningen als beschreven in richtlijn 2009/125/EG.

11

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005828/2017-01-01
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Systeemgrens
Het systeem voor ruimteverwarming omvat de componenten opwekking – distributie –
afgifte en regeling. Het energiegebruik bestaat uit het energieverbruik voor verwarming
en hulpenergie. Niet alle componenten zijn voor alle systemen relevant. In het
Bouwbesluit 2012 worden al eisen gesteld aan de energetische prestatie van
verwarmingssystemen.
Scope - vermogens
Er gelden in Nederland verschillende sets van eisen voor keuring en onderhoud van
verwarmingssystemen, met name afhankelijk van het vermogen.
Voor installaties onder 20 kW zijn geen specifieke eisen geformuleerd.
Voor gasgestookte verwarmingsinstallaties van 20 tot 100 kW (waaronder cv-ketels in
woningen) is er sinds 2015 een kwalificatiesysteem voor installateurs, waarmee zij op
vrijwillige basis erkend worden door de Stichting OK CV. Erkende OK CV installateurs
beoordelen CV-ketels als onderdeel van reguliere onderhoud- en servicebeurten en
garanderen een veilig en optimaal functioneren van de CV-ketel.
Voor gasgestookte verwarmingssystemen van 100 kW of groter en niet-gasgestookte
verwarmingssystemen van 20 kW of groter is er een verplichting om periodiek een
(veiligheids-)keuring uit te laten voeren 12. Door Stichting SCIOS13 wordt hiervoor een
kwaliteitszorgsysteem onderhouden. Aansturing van deze eis gebeurt vanuit het
Activiteitenbesluit14.
Voor 'grote stookinstallaties' met een thermisch ingangsvermogen van 50 MW of
groter gelden andere eisen op gebied van bijvoorbeeld emissies, maar geldt geen
periodieke keurings- of onderhoudseis. Voorschriften daaromtrent zijn opgenomen in
de omgevingsvergunning, die voor dit soort grote systemen nodig is.

-

-

-

Tabel 4

Eisen aan frequentie keuring verwarmingsinstallaties
Brandstof
Gas

Vast / vloeibaar

Nominaal vermogen
< 20 kW
20 - 100 kW
100 kW - 50 MW
> 50 MW
< 20 kW
20 - 100 kW
100 kW - 50 MW
> 50 MW

Periodieke keuring (ten minste)
vrijwillig, OK CV
eens per 4 jaar
eens per 4 jaar
eens per 4 jaar
een per 2 jaar

12

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaandebouw/installatiekeuringen/keuringsplicht-verwarmingssystemen

13

https://www.scios.nl/welcome/stookinstallaties

14

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/
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EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents
In de Guidance Documents wordt het volgende gesteld over het systeem voor
ruimteverwarming:

In this context, overall performance refers to the performance of the whole process of energy
transformation in heat generators, heat distribution across the building, heat emission in
individual rooms or spaces of the building and, where applicable, heat storage. In particular,
it is not limited to performance of heat generators and can include requirements that affect
other parts of the system (e.g. insulation of distribution piping network).
EcoDesign
In de richtlijnen worden specifieke eisen gesteld aan onder meer het
opwekkingsrendement van verwarmingstoestellen. De volgende EcoDesign
verordeningen zijn relevant voor ruimte verwarming:
2013-813 Ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen

a) Vanaf 26 september 2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming en het nuttig rendement van verwarmingstoestellen niet lager zijn dan
de volgende waarden:
- Ruimteverwarmingstoestellen met brandstofgestookte ketel met een nominale
warmteafgifte ≤ 70 kW en combinatieverwarmingstoestellen met brandstofgestookte
ketel met een nominale warmteafgifte ≤ 70 kW, met uitzondering van
verwarmingsketels type B1 met een nominale warmteafgifte van ≤ 10 kW en
combinatieketels type B1 met een nominale warmteafgifte van ≤ 30 kW: de
seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming mag niet lager zijn dan
86 %.
- Verwarmingsketels type B1 met nominale warmteafgifte ≤ 10 kW en
combinatieketels type B1 met nominale warmteafgifte ≤ 30 kW: de
seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming mag niet lager zijn dan
75 %.
- Ruimteverwarmingstoestellen met brandstofgestookte ketel met een nominale
warmteafgifte > 70 kW en ≤ 400 kW en combinatieverwarmingstoestellen met
brandstofgestookte ketel met een nominale warmteafgifte > 70 kW en ≤ 400 kW: het
nuttig rendement bij 100 % van de nominale warmteafgifte mag niet lager zijn dan
86 %, en het nuttig rendement bij 30 % van de nominale warmteafgifte mag niet
lager zijn dan 94 %.
- …[enkele inmiddels vervallen bepalingen voor elektrische ketels en elektrische
warmtepompen]
b) Vanaf 26 september 2017 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming van ruimteverwarmingstoestellen met elektrische ketel,
combinatieverwarmingstoestellen met elektrische ketel, ruimteverwarmingstoestellen op
basis van warmtekrachtkoppeling, ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en
combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp niet lager zijn dan de volgende
waarden:
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- Ruimteverwarmingstoestellen met elektrische ketel en
combinatieverwarmingstoestellen met elektrische ketel: de seizoensgebonden
energie-efficiëntie van ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 36 %.
- Ruimteverwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling: de
seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming mag niet lager zijn dan
100 %.
- Ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en
combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp, met uitzondering van
lagetemperatuurwarmtepompen: de seizoensgebonden energie-efficiëntie van
ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 110 %
- Lagetemperatuurwarmtepompen: de seizoensgebonden energie-efficiëntie van
ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 125 %.
2015-1185 Lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken

Toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken voldoen
vanaf 1 januari 2022 aan de volgende eisen:
-

-

-

-

i) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van toestellen
voor lokale ruimteverwarming met open voorkant die vaste brandstoffen gebruiken,
bedraagt minimaal 30 %;
ii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van toestellen
voor lokale ruimteverwarming met gesloten voorkant die andere vaste brandstoffen
dan samengeperst hout in de vorm van pellets gebruiken, bedraagt minimaal 65 %;
iii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van toestellen
voor lokale ruimteverwarming met gesloten voorkant die samengeperst hout in de
vorm van pellets gebruiken, bedraagt minimaal 79 %;
iv) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van fornuizen
die vaste brandstoffen gebruiken, bedraagt minimaal 65 %.

2015-1188 Lokale ruimteverwarming

Toestellen voor lokale ruimteverwarming voldoen vanaf 1 januari 2018 aan de volgende
eisen:
-

-

-

-

-

i) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van toestellen voor
lokale ruimteverwarming met open voorkant die gasvormige of vloeibare brandstof
gebruiken, bedraagt minimaal 42 %;
ii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van toestellen
voor lokale ruimteverwarming met gesloten voorkant die gasvormige of vloeibare
brandstof gebruiken, bedraagt minimaal 72 %;
iii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van draagbare
elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming bedraagt minimaal 36%;
iv) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van vaste
elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming met een nominale warmteafgifte
van meer dan 250 W bedraagt minimaal 38 %;
v) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van vaste
elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming met een nominale warmteafgifte
van ten hoogste 250 W bedraagt minimaal 34 %;
vi) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van
elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming bedraagt minimaal 38,5%;
vii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van
elektrische vloerverwarmingstoestellen voor lokale ruimteverwarming bedraagt
minimaal 38 %;
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-

-

-

viii) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van elektrische
stralingstoestellen voor lokale ruimteverwarming bedraagt minimaal 35 %;
ix) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van
elektrische, zichtbaar gloeiende stralers voor lokale ruimteverwarming met een
nominale warmteafgifte van meer dan 1,2 kW bedraagt minimaal 35 %;
x) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van elektrische,
zichtbaar gloeiende stralers voor lokale ruimteverwarming met een nominale
warmteafgifte van maximaal 1,2 kW bedraagt minimaal 31 %;
xi) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van
lichtgevende toestellen voor lokale ruimteverwarming bedraagt minimaal 85 %;

2015-1189 verwarmingsketels voor vaste brandstoffen

Vanaf 1 januari 2020 moeten verwarmingsketels voor vaste brandstoffen aan de volgende
eisen voldoen:
-

-

a) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ligt voor
verwarmingsketels met een nominale warmteafgifte van maximaal 20 kW niet lager
dan 75 %;
b) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ligt voor
verwarmingsketels met een nominale warmteafgifte van meer dan 20 kW niet lager
dan 77 %;

Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 zijn de eisen voor verwarmingssystemen onderverdeeld in
Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal
Verwarmingssysteem voor overige functies, niet lokaal
Lokaal verwarmingssysteem
De wijze waarop de eis / de indicator wordt bepaald is voor deze drie systemen in principe
gelijk en is gebaseerd op formules uit NEN 7120. In Bijlage III van de Regeling Bouwbesluit
is het volgende opgenomen:

-

η H;sys = η H;gen;sys x η H;dis;sys x η H;em;sys - η H;sys;cor
waarin:
ηH;sys

dimensieloze systeemrendement voor ruimteverwarming;

ηH;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening van
het systeemrendement op primaire energie bepaald volgens 1.1;

ηH;dis;sys

dimensieloze distributierendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 1.2;

ηH;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 1.3;

ηH;sys;cor

dimensieloze correctie voor hulpenergie voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement bepaald volgens 1.4.

De eis voor verwarmingssystemen is
-

verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal
ηH;sys > 0,71
verwarmingssysteem voor overige functies, niet lokaal ηH;sys > 0,65
lokaal verwarmingssysteem
ηH;sys > 0,63

Ten opzichte van NEN 7120 zijn verschillende vereenvoudigingen doorgevoerd:
-

Aantal categorieën voor aanvoertemperatuur van warmtepompen is beperkt
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Bij bivalente systemen altijd een voorgeschreven energiefractie voor elk van de
toestellen
Nadere voorschriften voor bepalen van distributierendement buiten het gebouw,
maar op het perceel
Nadere voorschriften voor bepalen van afgifterendement
Hulpenergie in NEN 7120 wordt uitgedrukt in kWh, er is voor de eisen hier gekozen
deze te af te vangen met een verlaging van het systeemrendement met 0,02 (ηH;sys;cor
= 0,02).

-

NTA 8800
De bepalingsmethode in NTA 8800 is op hoofdlijnen gelijk aan NEN 7120, maar het
detailniveau is veel groter (ter illustratie: 80 pagina's over 'Verwarming' in NTA 8800,
tegen 50 pagina's in NEN 7120). Er zijn veel meer parameters die moeten worden
gedefinieerd om de berekeningen te kunnen maken. Belangrijke verschillen met NEN 7120
zijn:
Toevoeging van 'terugwinbare systeemverliezen', het deel van het thermisch
systeemverlies dat kan worden teruggewonnen ter verlaging van de warmte- of
koudebehoefte. Voor het bepalen van het systeemrendement is dit echter niet
relevant.
Wijze van bepalen oppervlaktetemperatuurcorrectie
Distributieverliezen, leidinglengtes
Invloed van waterzijdig inregelen
Het detailniveau van de NTA 8800 is veel te groot om werkbaar te zijn in praktijksituaties
waar een bestaande installatie wordt vervangen of verbeterd.

-

ISSO 82.1 / ISSO 75.1
Voor het opstellen van energielabels van nieuwe en bestaande gebouwen is een
opnameprotocol beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe de informatie moet worden
verzameld ten behoeve van het maken van de energieprestatieberekeningen voor een
gebouw. Binnen de protocollen wordt onderscheid gemaakt in een detailmethode en een
basismethode. De volgende vereenvoudigingen in de basismethode ten opzichte van de
detailmethode zijn voor ruimteverwarming het meest relevant:
Distributieverliezen zijn altijd forfaitair
Aanvoertemperatuur warmte-afgiftesysteem altijd constant (geen modulerende
regeling of stooklijn)15
Inregeling van distributiesysteem altijd 'onbekend / niet ingeregeld'
Isolatie van distributiesysteem altijd forfaitair (op basis van bouwjaar van het
gebouw)
Vermogen en energieefficiëntie index van pompen altijd forfaitair
Opwekrendement altijd forfaitair (dus geen meerekenen van kwaliteitsverklaringen)

-

De huidige bepalingsmethode en -eis voldoen aan de EPBD III. Desondanks is een andere
methode en eis voor de hand liggend:
De huidige methode is gebaseerd op NEN 7120. Omschakelen naar NTA 8800 heeft de
voorkeur omdat deze norm ook voor de energieprestatie van gebouwen aangewezen
zal worden.

-

15

Noot W/E: Naar onze interpretatie is in de NTA 8800 het rendement van collectieve installaties altijd inclusief
een stooklijnregeling, en wordt er geen rendement gegeven zónder regeling. Dat zou dus een aanpassing van
de NTA 8800 kunnen worden, of een aanpassing in de bepalingsmethode voor de systeemeis.
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De huidige eis is een systeemrendement zonder rekening te houden met de kwaliteit
van de energiedrager.
In de Guidance Documents wordt gesuggereerd te werken met een indicator in
kWh/m2. Dat houdt weer in dat ook gebouwkenmerken relevant zijn waardoor het
niet strikt een eis aan het verwarmingssysteem is.

-

Verhouding tussen benodigd primair energiegebruik voor ruimteverwarming cf NTA 8800,
ten opzichte van de berekende warmtebehoefte van een gebouw.
EHeatingSystem = (EH - EH;WKK)/QH;nd;net
Waarbij
EHeatingSystem
EH

EH;WKK

QH;nd;net

de indicator voor de energieprestatie van het systeem voor
ruimteverwarming
de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor
ruimteverwarming, voor alle betrokken toestellen en inclusief
hulpenergie (elektronica, waakvlam e.d.)
De naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende
geproduceerde elektriciteit door een wkk-installatie die het
gevolg is van de productie van warmte ten behoeve van
ruimteverwarming
de netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming, met
verrekening van interne warmtelast (Q H;int) en
zonnewarmtewinst (QH;sol), maar zonder verrekening van
terugwinbare verliezen van het ruimteverwarmingssysteem
(QH;ls)

[-]
[kWh]

[kWh]

[kWh]

Dit levert een verhoudingsgetal op, vergelijkbaar met de reciproke van het
systeemrendement zoals dat nu in het Bouwbesluit is opgenomen. Essentieel verschil is
dat ook de primaire energiefactor van de energiedrager wordt meegenomen. En waar het
Bouwbesluit 2012 uitgaat van een systeemrendement, wordt hier een primaire
energiefactor voorgesteld.

De eis voor ruimteverwarming in het Bouwbesluit 2012 is een systeemrendement ≥71%
(geldig voor woningen) of ≥65% (voor overige functies). Voor lokale verwarming is de eis ≥
63%.
Met de hierboven voorgestelde methode vertalen deze eisen (bij een gasgestookt toestel
met een primaire energiefactor voor gas als energiedrager van 1) in een E HeatingSystem ≤1,41
(=1/0,71) respectievelijk ≤1,54 en ≤1,59.
Gezien de voortschrijdende techniek (HR107-ketel als veruit meest gebruikt opwektoestel)
wordt voorgesteld de waarde voor centrale verwarmingssystemen te stellen op 1,31 voor
woningen en voor de overige gebruiksfuncties.
Voor lokale verwarmingssystemen wordt voorgesteld de waarde op 1,80 te stellen. Dat
lijkt iets minder streng dan de huidige eis, maar dat komt vooral door een iets andere
berekeningsmethode.
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Woningen
Aan de eis < 1,41 wordt voldaan met bijvoorbeeld een individuele gasgestookte HR100ketel, 90/70°C, afgifte middels radiatoren, forfaitaire lengte van het distributiesysteem,
niet geïsoleerde kleppen, geen (aantoonbare) waterzijdige inregeling. Systemen met een
hoger opwekrendement (HR104, HR107) voldoen dan ook, evenals warmtepompsystemen
waar het rendement (product van COP en de primaire energiefactor van elektriciteit)
hoger ligt dan voor een HR100-ketel. Voor een HR107-ketel komt EHeatingSystem uit rond 1,31
voor een tussenwoning en 1,26 voor een vrijstaande woning.
Bij collectieve systemen met een inherent hoger distributieverlies komt het getal iets
hoger uit. Met een HR107-ketel en verder zelfde aannames als bij de individuele ketel
wordt de indicator ongeveer 1,35. Met een kleine verbetering van het systeem (leidingen
isoleren, goed ontwerp leidingtracé, aantoonbaar inregelen e.d.) is de zelfde waarde als bij
individuele systemen (1,31) haalbaar.
Voor woningen met een lokaal verwarmingssysteem mét afvoer van verbrandingsgassen
komt EHeatingSystem uit op circa 1,80. De systemen voldoen dan niet aan de reciproke van de
huidige eis. In de NTA 8800 is het opwekrendement van dergelijke systemen aangehouden
op 65% waarmee ze wel juist aan de huidige eis voldoen. Het verschil zit in aanvullende
thermische verliezen als gevolg van het afgiftesysteem die in NTA 8800 in rekening
worden gebracht (en dat niet worden in de methode volgens Bouwbesluit 2012).
Systemen met een waakvlam scoren een nog hogere EHeatingSystem.
Utiliteit
Voor utiliteit liggen de berekende getallen iets hoger dan bij woningen. Voor de hierboven
genoemde configuratie met een HR107-ketel komt EHeatingSystem uit op ongeveer 1,30.
Uitfaseren gasgestookte toestellen
Een eis EHeatingSystem < 1 bekent dat alle verbrandingsketels die gebruik maken van een
fossiele energiedrager als gas niet meer toegestaan zijn. Warmtepompen (elektrisch of
gasgestookt) zijn nog wel mogelijk, mits de COP voldoende hoog is. Ook duurzame
warmtenetten blijven toegestaan.
HR107-ketels zijn de standaardinstallatie in de woningbouw. Een eis waarmee
gasgestookte ketels niet meer mogelijk zouden zijn betekent overstap naar een
(duurzaam) warmtenet indien beschikbaar of een warmtepomp. Voor een goede werking
van een warmtepomp moet ook de warmtevraag van een woning voldoende laag zijn (lage
temperatuurverwarming). Het is niet gewenst om via eisen aan het verwarmingssysteem
ook bouwkundige ingrepen noodzakelijk te maken.
Lokale verwarmingstoestellen (moederhaarden en dergelijke) hebben in Bouwbesluit 2012
een minder strenge eis dan gasgestookte ketels.
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Systeemgrenzen
Het systeem voor ruimtekoeling omvat de componenten opwekking – distributie – afgifte
en regeling. Het energiegebruik bestaat uit een het energieverbruik voor koeling en
hulpenergie. Niet alle componenten zijn voor alle systemen relevant. In het Bouwbesluit
2012 worden al eisen gesteld aan de energetische prestatie van koelsystemen.
Scope - vermogens
Er gelden in Nederland eisen voor keuring16 en onderhoud van aircosystemen, afhankelijk
van het vermogen. Keuring dient minimaal eens per 5 jaar te gebeuren. Er is onderscheid
naar vermogens:
Klasse 1
12-45 kW
Klasse 2
45 - 270 kW
Klasse 3
> 270 kW
De huidige keuringsplicht omvat een beoordeling van het rendement van het
airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften
(dimensionering) van het gebouw. De keuringen worden uitgevoerd door een
gecertificeerde deskundige, in het bezit van het diploma 'EPBD-airconditioningsystemen
A' (voor klasse 1) en/of 'EPBD-airconditioningsystemen B' (voor klassen 2 en 3).

-

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents

In this context, overall performance refers to the performance of the whole process of energy
transformation in cooling generators, cooling distribution across the building, cooling
emission in individual rooms or spaces of the building and, where applicable, cool storage.
In particular, it is not limited to performance of cooling generators can include requirements
that affect other parts of the system (e.g. insulation of distribution piping network).
EcoDesign
In de verordeningen worden specifieke eisen gesteld aan onder meer het
opwekkingsrendement van verwarmingstoestellen. De volgende EcoDesign
verordeningen zijn relevant voor ruimtekoeling:

2009/125 airconditioners en ventilatoren
Met ingang van 1 januari 2014 dienen airconditioners te voldoen aan de eisen van de
onderstaande tabel, berekend overeenkomstig bijlage II. De eisen inzake energie-efficiëntie
voor airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, hebben
betrekking op de referentieontwerpvoorwaarden van bijlage II, tabel 3, waarbij in
voorkomend geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” wordt toegepast. De eisen inzake
16

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaandebouw/installatiekeuringen/keuringsplicht-airconditioningsystemen
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energie-efficiëntie voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners hebben betrekking op de
nominale standaardomstandigheden van bijlage II, tabel 2.

Hierbij zijn de volgende definities aangehouden:

SEER

SCOP

EERrated

COPrated

Seizoensgebonden energie-efficiëntie
De totale energie-efficiëntieverhouding van de eenheid die representatief is
voor het hele koelseizoen en wordt berekend als de jaarlijkse
referentiekoelvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor
koeling
Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt
De totale prestatiecoëfficiënt van de eenheid, die representatief is voor het
hele aangewezen verwarmingsseizoen (de waarde van SCOP heeft
betrekking op een aangewezen verwarmingsseizoen), berekend als de
jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik voor verwarming;
Nominale energie-efficiëntieverhouding
Het opgegeven vermogen voor koeling (kW) gedeeld door het nominaal
opgenomen vermogen voor koeling (kW) van een eenheid bij koeling onder
nominale standaardomstandigheden;
Nominale prestatiecoëfficiënt
Het opgegeven vermogen voor verwarming (kW) gedeeld door het nominaal
opgenomen vermogen voor verwarming (kW) van een eenheid bij
verwarming onder nominale standaardomstandigheden;

Omdat airconditioners geacht worden altijd op elektriciteit te werken vindt er geen
omrekening plaats naar primair energiegebruik.
Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen voor koelsystemen. De wijze waarop de eis
/ de indicator wordt bepaald is gelijk aan dat voor verwarming en is gebaseerd op formules
uit NEN 7120. In Bijlage III van de Regeling Bouwbesluit is het volgende opgenomen:
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ηC;sys = ηC;gen;sys x ηC;dis;sys x ηC;em;sys - ηC;sys;cor
waarin:
ηC;sys

dimensieloze systeemrendement voor koeling;

ηC;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op onderwaarde bepaald volgens 5.1;

ηC;dis;sys

dimensieloze distributierendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.2 ;

ηC;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.3;

ηC;sys;cor

dimensieloze correctie voor hulpenergie voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.4.

ηC;gen;sys = ηC;gen / fp;del
Hierbij geldt dat
ηC;gen;sys
ηC;gen
fP;del

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op onderwaarde;
dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement;
dimensieloze primaire energiefactor bepaald volgens tabel 5.4 van NEN 7120.

De eis voor koelsystemen is ηC;sys > 0,75; dat is dus ten opzichte van primaire fossiele
energie.
NTA 8800
De bepalingsmethode in NTA 8800 is op hoofdlijnen gelijk aan NEN 7120, maar het
detailniveau is veel groter (ter illustratie: 60 pagina's over ‘Koeling’ in NTA 8800, tegen 25
pagina's in NEN 7120). Er zijn veel meer parameters die moeten worden gedefinieerd om
de berekeningen te kunnen maken.
Het detailniveau van de NTA 8800 is veel te groot om werkbaar te zijn in praktijksituaties
waar een bestaande installatie wordt vervangen of verbeterd.
ISSO 82.1 / ISSO 75.1
Voor het opstellen van energielabels van nieuwe en bestaande gebouwen is een
opnameprotocol beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe de informatie moet worden
verzameld ten behoeve van het maken van de energieprestatieberekeningen voor een
gebouw. Binnen de protocollen wordt onderscheid gemaakt in een detailmethode en een
basismethode. De volgende vereenvoudigingen in de basismethode ten opzichte van de
detailmethode zijn voor ruimteverwarming het meest relevant:
-

Distributieverliezen: Altijd 15% van de leidinglengte in ongekoelde ruimte
Temperatuur afgiftesysteem vast op 6/12°C
Regeling van temperatuur afgiftesysteem altijd 'onbekend'
Inregeling van distributiesysteem (hydraulische balancering) altijd 'onbekend / niet
gebalanceerd'
Isolatie van distributiesysteem altijd forfaitair (op basis van bouwjaar van het
gebouw)
Warmtemeter altijd aanwezig
Vermogen ventilatoren afgifte forfaitair (10 W)
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De huidige bepalingsmethode en -eis voldoen aan de EPBD III. Desondanks is een andere
methode en eis voor de hand liggend:
De huidige methode is gebaseerd op NEN 7120. Omschakelen naar NTA 8800 heeft de
voorkeur omdat deze norm ook voor de energieprestatie van gebouwen aangewezen
zal worden.
De huidige eis is een systeemrendement zonder rekening te houden met de kwaliteit
van de energiedrager.
In de Guidance Documents wordt gesuggereerd te werken met een indicator in
kWh/m2. Dat houdt weer in dat ook gebouwkenmerken relevant zijn waardoor het
niet strikt een eis aan het koelingssysteem is.

-

-

Verhouding tussen benodigd primair energiegebruik voor ruimtekoeling cf NTA 8800, ten
opzichte van de berekende koudebehoefte van een gebouw.
ECoolingSystem = EC/QC;nd;net
Waarbij
ECoolingSystem
EC

QC;nd;net

de indicator voor de energieprestatie van het systeem voor
ruimtekoeling
de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor
ruimtekoeling, voor alle betrokken toestellen en inclusief
hulpenergie (elektronica e.d.)
de koudebehoefte voor ruimtekoeling, met verrekening van
interne warmtelast (QC;int) en zonnewarmtewinst (QC;sol), maar
zonder verrekening van terugwinbare verliezen van het
ruimteverwarmingssysteem (QC;ls)

[-]
[kWh]

[kWh]

Dit levert een verhoudingsgetal op, vergelijkbaar met de reciproke van het
systeemrendement zoals dat nu in het Bouwbesluit is opgenomen. Essentieel verschil is
dat ook de primaire energiefactor van de energiedrager wordt meegenomen. En waar het
Bouwbesluit 2012 uitgaat van een systeemrendement, wordt hier een primaire
energiefactor voorgesteld.

De eis voor ruimteverwarming in het Bouwbesluit 2012 is een systeemrendement >75%
(geldig voor woningen en voor overige functies), gezien ten opzichte van primaire fossiele
energie.
Met de hierboven voorgestelde methode betekent deze eis (bij een primaire energiefactor
voor elektriciteit als energiedrager van 2,56 in NEN 7120 en 1,45 in NTA 8800) in een
ECoolingSystem ≤1,33 (=1/(0,75*2,56)/1,45).

Een eenvoudig koelsysteem (compressiekoeling, lage temperatuur) komt uit op
ECoolingSystem van ongeveer 1,3, nog onder de voorgestelde grenswaarde. In de huidige
systematiek heeft een dergelijke systeem een COP van 3 en voldoet ook ruim aan de
huidige eis.
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De eis gaat voor eenvoudige airco's ('airco met één of twee luchtkanalen') iets verder dan
de eisen uit de EcoDesign richtlijnen. Daarin wordt een EER (vermogensverhouding) voor
koeling van rond de 2,5 vereist. NTA rekent default echter al met 3. Voor de overige
installaties ligt de EER-eis rond de 4.
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Het ventilatiesysteem bestaat uit alle apparatuur die gebruikt wordt voor het toe- en
afvoeren van lucht aan verblijfsgebieden. Dit omvat onder meer ventilatoren,
luchtbehandelingskasten, warmtewielen, leidingen, vorstbeveiliging en
weerstandsverwarming in ventilatieroosters.

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
De scope is in EBPD III niet gewijzigd ten opzichte van de EPBD II.
Guidance Documents

The energy performance of the ventilation system as a whole, taking into account e.g. fans
energy efficiency, the characteristics of the ventilation duct network, heat recovery, etc
EcoDesign
De volgende EcoDesign verordeningen zijn relevant voor ventilatoren:
2014/1253 ventilatie-eenheden
In deze richtlijn worden eisen beschreven aan residentiële en niet-residentiële ventilatieeenheden. De eisen gelden niet voor kleine ventilatoren, met een vermogen van minder
dan 30 W per luchtstroom. Ook wordt een definitie gegeven van een "residentiële
ventilatie-eenheid". Andere ventilatie-eenheden zijn dan per definitie een niet-residentiële
ventilatie-eenheid.
-

residentiële ventilatie-eenheid” (RVE): een ventilatie-eenheid:
a) met een maximaal debiet van niet meer dan 250 m3/h;
b) met een maximaal debiet tussen 250 en 1 000 m3/h, die volgens de producent
uitsluitend voor residentiële ventilatie bedoeld is;

Voor residentiële ventilatie-eenheden:

Met ingang van 1 januari 2018:
-

-

17

bedraagt het SEC, berekend voor een gematigd klimaat, niet meer dan -20 kWh/(m2.a);
bedraagt het LWA van eenheden zonder luchtkanalen met inbegrip van ventilatieeenheden die zijn bedoeld om te worden uitgerust met één overgangsstuk tussen
luchtkanalen aan de zijde van ofwel de aangezogen ofwel de afgezogen lucht maximaal
40 dB;
zijn alle VE's, met uitzondering van eenheden voor tweeërlei gebruik, uitgerust met een
aandrijving met verschillende snelheden of een aandrijving met variable snelheid;
beschikken alle TVE17's over een thermale bypassvoorziening;
zijn ventilatie-eenheden met een filter voorzien van een visueel waarschuwingssignaal
wanneer de filter moet worden vervangen.

TVE = tweerichtingsventilatie-eenheid
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Voor niet-residentiële ventilatie-eenheden:

Met ingang van 1 januari 2018:
-

-

-

-

-

-

zijn alle ventilatie-eenheden, met uitzondering van eenheden voor tweeërlei gebruik,
uitgerust met een aandrijving met verschillende snelheden of een aandrijving met
variable snelheid;
beschikken alle TVE's over een HRS18;
beschikt het HRS over een thermale bypassvoorziening;
bedraagt het minimale thermische rendement ηt_nrvu van alle HRS met uitzondering
van mobiele HRS in TVE's 73 % en is de efficiëntiebonus E = (ηt_nrvu – 0.73) * 3 000
wanneer het thermisch rendement ηt_nrvu minstens 73 % bedraagt; zo niet E = 0;
bedraagt het minimale thermische rendement ηt_nrvu van mobiele HRS in TVE's 68 %
en is de efficiëntiebonus E = (ηt_nrvu – 0.68) * 3 000 wanneer het thermisch rendement
ηt_nrvu minstens 68 % bedraagt; zo niet E = 0;
bedraagt de minimale efficiëntie van de ventilator voor EVE's (ηνu):
- 6,2 % * ln(P) + 42,0 % indien P ≤ 30 kW, en
- 63,1 % indien P > 30 kW;
bedraagt het maximale interne specifieke ventilatorvermogen van ventilatie-onderdelen
(SFPint_limit) in W/(m3/s):
- voor een TVE met circulatie-HRS:
1 600 + E – 300 * qnom/2 – F indien qnom < 2 m3/s, en
1 300 + E – F indien qnom ≥ 2 m3/s;
- voor een TVE met een ander HRS:
1 100 + E – 300 * qnom/2 – F indien qnom < 2 m3/s, en
800 + E – F indien qnom ≥ 2 m3/s;
- 230 voor een EVE19 bedoeld om met een filter te worden gebruikt;
is het product, wanneer een filtereenheid deel uitmaakt van de configuratie, uitgerust
met een visueel signaal of alarm in het controlesysteem dat wordt geactiveerd wanneer
de daling van de druk in de filter groter is dan de maximaal toelaatbare daling van de
einddruk.

Hierbij is SEC het specifieke energieverbruik is voor ventilatie per m2 verwarmde
vloeroppervlakte van een woning of een gebouw [kWh/(m2.a)]; Het specifieke
energieverbruik SEC wordt berekend met de volgende vergelijking:

In deze SEC wordt het elektriciteitsgebruik (linkse gedeelte) gesommeerd met de
energiebesparing vanuit warmteterugwinning (rechtergedeelte). SEC kan dus negatief
worden.
De eis voor een WTW-systeem ligt dus rond de 1.600 W/(m3/s) ofwel 0,45 W/(m3/uur).
Bouwbesluit 2012
In Bouwbesluit 2012 wordt een eis gesteld aan het ventilatiesysteem, uitgedrukt in een
SFP (specific fan power) die lager moet zijn dan 2,50 W/(dm3/s). De SFP voor een
ventilatiesysteem wordt voor ieder systeem bepaald volgens de volgende formule:

18

HRS = Heat Recovery System

19

EVE = eenrichtingsventilatie-eenheid
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SFP = Pnom;ei / qv;max

[W/(dm3/s)]

waarin:
SFP

Specific Fan Power in W/(dm3/s);

Pnom,el

nominaal vermogen van de elektromotor van de ventilator zoals vermeld op het
typeplaatje of bepaald volgens 7.3.3.2.2 uit NEN 8088-1 in W;

qv,max

maximale luchtvolumestroom van de ventilator volgens het typeplaatje in dm3/s.

NTA 8800
Binnen de NTA 8800 is een uitgebreid luchtstroommodel opgenomen om de
ventilatiehoeveelheden in kaart te brengen. Hier horen ook bijvoorbeeld spuiventilatie en
zomernachtventilatie bij. Voor het mechanische gedeelte geldt onderstaand schema.
Evenals voor ruimteverwarming en voor ruimtekoeling geldt dat de bepalingsmethode in
NTA 8800 veel gedetailleerder is dan in NEN 7120.
In de NTA 8800 worden luchtvolumestromen uitgedrukt in m3/uur, in NEN 7120 in dm3/s.

Figuur 1

Figuur 11.1 uit NTA 8800, benaming luchtstromen en -temperaturen
ISSO 82.1 / ISSO 75.1
Voor het opstellen van energielabels van nieuwe en bestaande gebouwen is een
opnameprotocol beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe de informatie moet worden
verzameld ten behoeve van het maken van de energieprestatieberekeningen voor een
gebouw. Binnen de protocollen wordt onderscheid gemaakt in een detailmethode en een
basismethode. De volgende vereenvoudigingen in de basismethode ten opzichte van de
detailmethode zijn voor ventilatiesystemen het meest relevant:
-

Geen debietregeling
Bij WTW-systemen:
- Utiliteit: Geen thermische bypass
- Woningen: na 2010 100% bypass, anders 0% (indien onbekend) of 70% (indien
aandeel onbekend)
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- Buitenaansluiting ongeïsoleerd
- Lengte buitenaansluiting forfaitair
Luchtdichtheidsklasse (LUKA) forfaitair
Lengte en isolatie distributiekanalen forfaitair
Ventilatoren: installatiejaar gelijk aan bouwjaar woning, altijd gelijkstroom

-

De huidige bepalingsmethode en -eis voldoen aan de EPBD III. Er worden op dit onderdeel
immers geen andere eisen gesteld dan in EPBD II. Desondanks is een andere methode en
eis voor de hand liggend:
De huidige indicator SFP is niet af te leiden uit invoer voor de NTA 8800berekeningen. Omschakelen naar NTA 8800 heeft de voorkeur omdat deze norm ook
voor de energieprestatie van gebouwen aangewezen zal worden, en omdat ook voor
andere technische bouwsystemen hier gebruik van wordt gemaakt.
De huidige eis is een eis aan de ventilatoren afzonderlijk zonder rekening te houden
met het ventilatiesysteem of met de kwaliteit van de energiedrager.
In de Guidance Documents wordt gesuggereerd te werken met een indicator in
kWh/m2. Dat houdt weer in dat ook gebouwkenmerken relevant zijn waardoor het
niet strikt een eis aan het koelingssysteem is.

-

-

Verhouding tussen benodigd primair energiegebruik voor ventilatoren cf NTA 8800, ten
opzichte van de voorgeschreven benodigde luchtvolumestroom van buitenlucht.
EVentilationSystem = EV/qv;ODA;req
Waarbij
EVentilationSystem
EV
qv;ODA;req

de indicator voor de energieprestatie van het
ventilatiesysteem
de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor het
ventilatiesysteem
benodigde luchtvolumestroom van buitenlucht
(ODA = outdoor air; req = required)

[kWh/(m3/s)]
[kWh]
[m3/u]

Woningen
Voor woningen wordt voorgesteld om geen specifieke eis in te voeren. De EcoDesign
verordeningen garandeert een minimale prestatie van de ventilatoren. De regeling van de
ventilatiehoeveelheden is in de woningbouw meestal 1-op-1 gekoppeld aan het type
ventilator.
Utiliteit
Voor utilitaire functies stellen we een eis voor van EVentilationSystem ≤ 3,8 kWh/(m3/u).

De indicator voor ventilatiesystemen in de utiliteit wordt (uiteraard) sterk bepaald door
het effectief ventilatorvermogen, de SFP. In de NTA wordt de forfaitaire waarde voor de
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SFP weer bepaald door het installatiejaar en het type ventilaor
(gelijkstroom/wisselstroom). De huidige eis SFP < 2,50 W/(dm 3/s) wordt gehaald door alle
gelijkstroomventilatoren en voor wisselstroomventilatoren van na 1985. De gunstigste
waarde wordt gehaald voor gelijkstroomventilatoren van na 2006, met een forfaitaire SFP
van 0,45 W/(dm3/s) - overeenkomstig de eis uit EcoDesign. Omdat bij een significante
ingreep in het ventilatiesysteem dergelijke ventilatoren geplaatst zullen worden, is dat
een realistisch uitgangspunt voor een grenswaarde.
EVentilationSystem komt voor ventilatiesystemen met zo'n ventilator uit tussen 2,5 en 3,0
kWh/(m3/u). Het verschil tussen systemen C (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer) en
D (mechanische toe- en afvoer) is minder groot dan wellicht verwacht, hoewel systeem D
in principe 2x zoveel ventilatorenergie nodig heeft. Verklaring is de factor fctrl die
corrigeert voor het regelsysteem per ventilatiesysteem. Bij type C1 is deze factor 1,32,
waardoor de ventilatorenergie een factor 1,32 hoger wordt. Bij type D5a (gebalanceerd
met centrale WTW, CO2-gestuurd) is deze 0,67. De slechtste score wordt behaald bij
systemen D1, D2, D3 en D4 met een fctrl van 1,00. Voor deze systemen wordt de score
EVentilationSystem ongeveer 3,7.
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Een warm tapwatersysteem bestaat uit de onderdelen opwekking, opslag, distributie en
afgifte. Hieronder vallen ook de bijdragen van thermische zonne-energiesystemen en
warmteterugwinning uit douchewater.

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents
In de Guidance Documents wordt niet separaat ingegaan op de energieprestatie of andere
aspecten voor tapwatersystemen. Wel wordt bij 'space heating' gesteld dat de daar
geplaatste informatie ook van toepassing is op tapwatersystemen.
Over ruimteverwarming staat het volgende:

In this context, overall performance refers to the performance of the whole process of energy
transformation in heat generators, heat distribution across the building, heat emission in
individual rooms or spaces of the building and, where applicable, heat storage. In particular,
it is not limited to performance of heat generators and can include requirements that affect
other parts of the system (e.g. insulation of distribution piping network).
EcoDesign
De volgende EcoDesign verordeningen zijn relevant voor warm tapwater:
2013-813 Ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen

Vanaf 26 september 2017 mag de energie-efficiëntie van waterverwarming door
combinatieverwarmingstoestellen niet lager zijn dan de volgende waarden:
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2013-814 waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks

Vanaf 26 september 2017 mag de energie-efficiëntie van waterverwarming door
waterverwarmingstoestellen niet lager zijn dan de volgende waarden:

Voor grote toestellen zijn de eisen vanaf 26 september 2018 aangescherpt:

Bouwbesluit 2012
In het huidige Bouwbesluit worden ook al eisen gesteld aan het systeemrendement voor
een ‘warmtapwatersysteem’. Dat rendement wordt voor ieder systeem als volgt bepaald:

waarin:
ηW;sys

dimensieloze systeemrendement voor warmtapwater;

QW;nd;zi;mi

netto warmtebehoefte ten behoeve van warm tapwater in maand mi, van
systeem si in MJ, bepaald volgens hoofdstuk 19 van NEN 7120 met
inachtneming van onderstaande bepalingen;

EW;ci

de hoeveelheid gebruikte energie ten behoeve van warm tapwater, voor
maand mi, systeem si, die de opwekker van energiedrager ci betrekt in MJ,
bepaald volgens hoofdstuk 19 van NEN 7120 met inachtneming van
onderstaande bepalingen;

WW;aux

elektrisch hulpenergiegebruik van het distributiesysteem voor eventueel
aanwezige circulatiepompen, in MJ/jaar, bepaald volgens hoofdstuk 19 van
NEN 7120 met inachtneming van onderstaande bepalingen;

fP;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN
7120.

Voor warmtekrachtsystemen wordt het opwekrendement beschouwd inclusief de opwek
van elektriciteit. Ook worden nog enkele vereenvoudigingen ten opzichte van NEN 7120
voorgeschreven, zoals de dikte van de leidingen (altijd > 10 mm), de lengte van de
uittapleidingen, het effect van douchewaterwarmteterugwinning, bijdrage van
zonneboiler en PVT-systemen.
Opvallend verschil met de indicator voor ruimteverwarming is dat bij tapwater gekeken
wordt naar het rendement ten opzichte van primaire energie (de factor fP;del in de noemer).
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Theoretisch zou het systeemrendement oneindig kunnen worden ingeval van een
duurzame warmteopwekker (bv biomassa met fP;del = 0) zonder hulpenergie (WW;aux = 0).
NTA 8800
De bepalingsmethode in NTA 8800 is op hoofdlijnen gelijk aan NEN 7120, maar het
detailniveau is veel groter (ter illustratie: 115 pagina's over ‘Warm water’ in NTA 8800,
tegen 60 pagina's in NEN 7120). Er zijn veel meer parameters die moeten worden
gedefinieerd om de berekeningen te kunnen maken.
Het detailniveau van de NTA 8800 is veel te groot om werkbaar te zijn in praktijksituaties
waar een bestaande installatie wordt vervangen of verbeterd.
ISSO 82.1 / ISSO 75.1
Voor het opstellen van energielabels van nieuwe en bestaande gebouwen is een
opnameprotocol beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe de informatie moet worden
verzameld ten behoeve van het maken van de energieprestatieberekeningen voor een
gebouw. Binnen de protocollen wordt onderscheid gemaakt in een detailmethode en een
basismethode. De volgende vereenvoudigingen in de basismethode ten opzichte van de
detailmethode zijn voor warm tapwater het meest relevant:
-

Lengte uittapleiding ≥ 14 meter
Inwendige diameter uittapleiding > 10 mm
Kleppen, beugels, appendages ongeïsoleerd
Leidingen voor 15% in onverwarmde ruimte
Ingestorte leidingen altijd ongeïsoleerd
DoucheWTW altijd van type "aan de koudepoort van de mengkraan van de douche en
aan de inlaat van het toestel voor warmtapwaterbereiding" en "horizontaal"
Opslagvat: forfaitair obv energielabel
Gasgestookte toestellen altijd beschouwen als gasgestookte badgeiser (dus ook
combitoestellen), zonder gaskeur
Brontemperatuur boosterwarmtepomp altijd 24°C
Warmtepompboiler altijd 'overig' als bron, klasse CW 4/5/6

De huidige bepalingsmethode en -eis voldoen aan de EPBD III. Desondanks is een
actualisatie van de methode en iets andere formulering van de eis voor de hand liggend:
-

-

De huidige methode is gebaseerd op NEN 7120. Omschakelen naar NTA 8800 heeft de
voorkeur omdat deze norm ook voor de energieprestatie van gebouwen aangewezen
zal worden.
De huidige eis is een systeemrendement inclusief de kwaliteit van de energiedrager.
Door de manier van berekenen van het rendement oneindig worden.
In de Guidance Documents wordt gesuggereerd te werken met een indicator in
kWh/m2. Dat houdt weer in dat ook gebouwkenmerken relevant zijn waardoor het
niet strikt een eis aan het verwarmingssysteem voor warm water is.

Verhouding tussen benodigd primair energiegebruik voor warm tapwater cf NTA 8800, ten
opzichte van de berekende warmtebehoefte voor warm water van een gebouw.
EDomesticHotWater = (EW - EW;WKK)/QW;nd
Waarbij
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EDomesticHotWater
EW

EW;WKK

QW;nd;net

de indicator voor de energieprestatie van het systeem voor
warm tapwater
de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor warm
tapwater, voor alle betrokken toestellen en inclusief
hulpenergie (elektronica, waakvlam e.d.)
De naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende
geproduceerde elektriciteit door een wkk-installatie die het
gevolg is van de productie van warmte ten behoeve van warm
tapwater
de netto warmtebehoefte voor warm tapwater

[-]
[kWh]

[kWh]

[kWh]

Bij het verzamelen van de informatie die nodig is voor het bepalen van deze indicator
worden dezelfde vereenvoudigingen aangehouden als beschreven bij de forfaitaire
opname voor bestaande bouw uit ISSO 82.1 / ISSO 75.1.
Dit levert een verhoudingsgetal op, vergelijkbaar met de reciproke van het
systeemrendement zoals dat nu in het Bouwbesluit is opgenomen. Essentieel verschil is
dat ook de primaire energiefactor van de energiedrager wordt meegenomen. En waar het
Bouwbesluit 2012 uitgaat van een systeemrendement, wordt hier een primaire
energiefactor voorgesteld.

De eis voor ruimteverwarming in het Bouwbesluit 2012 is een systeemrendement >29%.
Met de hierboven voorgestelde methode vertaalt deze eis in een EDomesticHotWater <3,45
(=1/0,29).

Aan de huidige eis ηW;sys>29% wordt voldaan met het energetisch gezien minst
presterende gasgestookte tapwatertoestel (in NEN 7120 / NTA 8800: 'Met gas gestookte
huishoudelijke warmwatertoestellen met een belasting tot 70 kW en een opslagcapaciteit
voor water tot 300 l; met gas gestookt warmwater- of combitoestel < 70 kW belasting')
met een opwekrendement van 30% en geen leidingverliezen.
Ook bij de hier voorgestelde methode, indicator en eis wordt met een dergelijk systeem
voldaan aan de eis. De indicator wordt ongeveer 3,40 a 3,45, afhankelijk van de hoogte van
het distributieverlies. Systemen met kortere leidinglengtes en/of een hoger
opwekrendement (HR-combiketels, warmtepompen) voldoen dan ook, evenals systemen
waar sprake is van (deels) duurzame opwekking (zonneboilers, PVT) of douche WTW.
Aan de huidige eis ηW;sys>29% wordt ook voldaan met een elektrische boiler. In NEN 7120
hebben deze een rendement van 75%. In combinatie met een primaire energiefactor voor
elektriciteit van 2,56 geeft dat een rendement tov primaire energie van 0,75/2,56=29%.
In NTA 8800 wordt voor elektroboilers gerekend met een thermisch rendement van bijna
100%, verrekenen naar primaire energie (PEF van 1,45 voor elektriciteit) geeft dus een
score van rond de 1,50. Er wordt echter ook nog een stilstandsverlies in rekening gebracht
waardoor de score oploopt naar ongeveer 2,2.
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Onder 'ingebouwde verlichting' horen alle onderdelen die nodig zijn voor het voorzien in
de noodzakelijke verlichtingsniveau in een gebouw. Dit omvat onder meer lampen,
armaturen en regeling.

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents
In de Guidance Documents staat het volgende over ingebouwde verlichting:

Minimum requirements on the performance of the built-in lighting system as a whole, taking
into account relevant parameters. The LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) as defined
in EN 15193-1:2017 standard can e.g. be a way to express requirements on the performance
of lighting systems.
LENI is een indicator van de efficiency van een verlichtingssysteem, inclusief regeling,
uitgedrukt in energiegebruik in kWh/m2.jaar. Aan LENI kunnen vervolgens eisen gesteld
worden bij een bepaald verlichtingsniveau (illuminantie) en gebruikstijden.
Meer informatie over LENI kan worden gevonden op [25]. Bij het Belgische WTCB is een
rekentool te vinden die goed aansluit bij de NTA 8800 [26].
EcoDesign
De volgende EcoDesign verordeningen zijn relevant voor verlichting:
2010-347 fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor
hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze
lampen kunnen laten branden
In deze verordening worden eisen gesteld aan de efficiency van lampen en armaturen,
uitgedrukt in een minimaal aantal lumen per watt.
2015-1428 niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik, fluorescentielampen zonder
ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor
voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden,
In deze verordening worden eisen gesteld aan de efficiency van lampen en armaturen,
uitgedrukt in een minimaal aantal lumen per watt. Het betreft deels een update van
eerdere verordeningen 2009/244 (niet gerichte lampen) en 2009/245 (overige), en een
vervanging van verordening 1194/2012 betreffende gerichte lampen, ledlampen en
gerelateerde uitrusting.
Bouwbesluit 2012
In het huidige Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan het systeemrendement voor
ingebouwde verlichting.
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NTA 8800
Binnen de NTA wordt onderscheid gemaakt in energiegebruik voor noodzakelijke
verlichting en parasitair energiegebruik voor bv noodverlichtingsarmaturen en stand-by
verbruik voor het besturingssysteem.
Dominant in het bepalen van het energiegebruik is het geïnstalleerde vermogen (totaal
dan wel per vierkante meter gebruiksoppervlakte). In de NTA 8800 worden forfaitaire
waarden gegeven die afhankelijk zijn van de gebruiksfunctie (tabel 14.3), uiteenlopend van
16 voor bijeenkomst, gezondheidszorg zonder bedgebied, kantoor, onderwijs en sport via
17 W/m2 voor de functies cel, gezondheidszorg met bedgebied en logies tot 30 W/m2 voor
winkels. Aanvullend hierop wordt een forfaitair parasitair energiegebruik in rekening
gebracht van 1,0 kWh/m2 voor noodverlichting en 1,5 kWh/m2 voor de besturing van de
armaturen.
In de NTA wordt impliciet aangenomen dat met deze vermogens een voldoende
verlichtingsniveau bereikt wordt.
ISSO 82.1 / ISSO 75.1
Voor het opstellen van energielabels van nieuwe en bestaande gebouwen is een
opnameprotocol beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe de informatie moet worden
verzameld ten behoeve van het maken van de energieprestatieberekeningen voor een
gebouw. Binnen de protocollen wordt onderscheid gemaakt in een detailmethode en een
basismethode.
Voor woningbouw wordt het energiegebruik voor 'verlichting' niet meegenomen in de
berekeningen voor BENG of voor het energielabel. In ISSO 82.1 is dan ook geen
opnameprotocol voor verlichting opgenomen.
Bij utiliteit (ISSO 75.1) zijn de volgende vereenvoudigingen in de basismethode ten
opzichte van de detailmethode voor verlichting het meest relevant:
-

-

Als in de ruimte sensoren waarneembaar zijn: automatisch aan, gedimd
Als in vertrek schakelaars, maar geen sensoren zichtbaar zijn: handmatige aan/uit
schakelaar
In overig gevallen: centrale aan/uit schakeling
Indien er in de rekenzone geen verlichting aanwezig is en er dus wordt gerekend met
forfaitaire verlichtingsvermogens uit Tabel 14-1 moet bij het type lichtregeling uit
worden gegaan van een centrale aan/uitregeling

In het Bouwbesluit 2012 is nog geen methode opgenomen voor de energieprestatie
van het verlichtingssysteem.
De Guidance Documents suggeren een indicator in termen van kWh/m2.Dat
impliceert ook een bepaald verlichtingsniveau en indeling van het gebouw in
daglichtsectoren. Het is daarmee niet strikt een eis aan het verlichtingssysteem.

Het principe van LENI kan worden overgenomen, dus het berekend primair energiegebruik
voor verlichting, in kWh/m2.
[kWh/m2]

ELighting = EL/Ag
Waarbij
ELighting

de indicator voor de energieprestatie van het systeem voor
verlichting
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EL
Ag

de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor
verlichting, inclusief parasitair energiegebruik
gebruiksoppervlakte

[kWh]
[m2]

Woningen
Voor woningen wordt voorgesteld geen grenswaarde te hanteren. Hiervoor zijn
verschillende redenen:
-

In NTA 8800 is de post voor energiegebruik voor verlichting gelijk gesteld aan 0 kWh.
Dat is een beleidsmatige keuze.
In praktijk is in de woningbouw vaak geen sprake van 'ingebouwde verlichting' maar
van losse lampen. Deze vallen niet binnen de scope.
In de woningbouw is het lastig tot onmogelijk om een eventuele eis te handhaven.

Utiliteit
In de berekening voor de utiliteit zijn het vermogen en het aantal branduren bepalend
voor het berekende verbruik. Het vermogen is een te wijzigen parameter, het aantal
branduren niet. Er is sprake van een groot verschil tussen de gebruiksfuncties (meeste
functies hebben een forfaitair vermogen van 16 of 17 W/m2, maar winkels zitten op 30
W/m2; het aantal branduren varieert van 1.900 uur per jaar (onderwijs) tot 5.000 uur per
jaar (cel, logies, gezondheidszorg met bedgebied). Dat is meteen terug te zien in het
berekende energiegebruik.
Uitgaande van de forfaitaire waarden voor vermogens komt een winkel uit op circa 135
kWhprim/m2, voor een systeem met centrale aan/uit-regeling, geen afzuiging op de
armaturen, geen daglichtregeling en 'geen of geïntegreerd' voorschakelapparaat. De
forfaitaire waarde van 30 W/m2 is echter zeer hoog. (In ISSO 75.1:2009 werd al 29 W/m2 als
default aangehouden). Voor bijvoorbeeld de BENG referentiegebouwen [30] worden
vermogen rond 15 W/m2 aangehouden voor de 'winkel XL' (bouwmarkt, woonwinkel) en 8
W/m2 voor de 'Winkel S' (supermarkt). Een publicatie van het Lente-akkoord uit 2014 over
energiezuinige winkels noemt een range van 6 W/m2 tot 20 W/m2 [27]. Voor de
grenswaarde (voor alle gebruiksfuncties) stellen we daarom voor uit te gaan van het
berekende energiegebruikvan een winkel met een geïnstalleerd vermogen van 15 W/m2,
zonder verdere voorzieningen. Dat komt dan uit op 75 kWhprim/m2 (met een primaire
energiefactor van 1,45 is dat 52 kWhfinaal/m2).

Gebruik van LENI als indicator impliceert indirect een bepaald verlichtingsniveau en een
aantal branduren. Of anders: een gebouw waar minder hoge eisen aan het
verlichtingsniveau worden gesteld zal gemakkelijk aan de eis voldoen. Op deze manier
zitten er dus wel gebouwkenmerken in de berekening en gaat het niet sec om de prestatie
van het verlichtingssysteem.
Alternatief is dat bekeken wordt hoeveel lumen er geleverd wordt door alle lampen
samen, de indicator wordt dan uitgedrukt in kWhprim/lumen. Nadeel aan dit alternatief is
dat het aantal lumen per lamp vaak niet beschikbaar is, er geen forfaitaire waarden voor
beschikbaar zijn in de NTA en dat de indicator dus ook niet af te leiden is uit een NTAberekening. Vaststellen van het totaal aantal lumen betekent ook dat van elk van de
toegepast lampen merk en type bekend moet zijn zodat uit de originele
productdocumentatie het aantal lumen kan worden overgenomen. Dat leidt al met al tot
een behoorlijke extra tijdsbesteding om de indicator te kunnen vaststellen. Deze tijd kan
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beperkt worden door een forfaitaire waarde van het aantal lm/W per lamp- en
armatuurtype op te nemen in NTA 8800 of ISSO 75.1.
Een derde mogelijkheid is om het berekende energiegebruik te relateren aan een
forfaitaire situatie, gebaseerd op bijvoorbeeld de forfaitaire vermogens en branduren uit
NTA 8800. Dat maakt dat voor elke gebruiksfunctie een gelijke eis gesteld kan worden
(bijvoorbeeld maximaal 1,2x het forfaitaire gebruik voor nieuwbouw).
Kanttekening
Een nadeel van het hanteren van kWh/m2 als indicator is dat er impliciet ook
gebouwkenmerken worden meegewogen. Voor een gebouw dat vanwege de specifieke
functie een (veel) hoger verlichtingsniveau heeft dan forfaitair wordt aangehouden heeft
dan ook een (veel) hoger berekend energiegebruik en zal mogelijk niet aan de eisen
voldoen. Een eis op niveau van kWh/lm heeft vanuit die optiek de voorkeur.
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Binnen de EPBD III wordt een BACS gedefinieerd als

Een systeem dat alle producten, software en technische diensten omvat die het energieefficiënt, zuinig en veilig functioneren van technische bouwsystemen kunnen ondersteunen
door middel van automatische controles en het vergemakkelijken van het handmatig beheer
van die technische bouwsystemen.
De scope is dus heel ruim op te vatten. Een app waarmee vanaf een mobiele telefoon de
verwarmingsinstallatie kan worden aangezet valt hier immers al onder ('… het
vergemakkelijken van het handmatig beheer …'. Dat maakt het ook direct lastig om
eenduidig te definiëren welke systemen wel of niet binnen de scope vallen. Bijkomend
probleem is dat hoe uitgebreider het systeem is, hoe meer energie er gebruikt zal worden
door het BACS zelf. En als het goed is ook hoe minder energie er gebruikt wordt door de
technische bouwsystemen die door het BACS worden aangestuurd. Voor een realistische
beschouwing van het effect van BACS dient het energiegebruik van het systeem zelf te
worden afgezet tegenover de daardoor gerealiseerde energiebesparing.

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents
Ook in de Guidance Documents neemt de definitie van BACS over uit de EPBD. Ook wordt
er een nadere invulling gegeven van de energieprestatie. Hier wordt meer gefocust op het
feit dat er een impact moet zijn op het energiegebruik / de energieprestatie.

Minimum requirements on control capabilities that have an impact on building energy
performance. These requirements can concern the scope of control (i.e. which systems are
controlled), the depth (or granularity) of control, or both. In defining these requirements,
references can be made to available standards, for instance to BACS energy classes as
defined in EN 15232 standard. Requirements can vary depending on the type of buildings
(e.g. residential vs non-residential) and on some characteristics of buildings (e.g. surface
area).
EcoDesign
Er is nog geen EcoDesign verordening voor BACS. Wel wordt er in Europees verband
gewerkt aan een dergelijke verordening [28].
Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen opgenomen aan BACS-systemen.
NTA 8800
In NTA 8800 is een hoofdstuk gereserveerd voor het energiegebruik van BACS-systemen,
maar deze is niet ingevuld. Belangrijkste reden is dat het nog niet mogelijk is om in te
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schatten wat het effect is van een BACS op het energiegebruik of de energieprestatie van
een gebouw.

Omdat het lastig tot onmogelijk is om een eenduidige scope vast te stellen voor welke
systemen onder BACS vallen, omdat er geen bepalingsmethode voorhanden is, omdat het
energiegebruik van een BACS alleen realistisch beschouwd kan worden in samenhang met
de bereikte energiebesparing, wordt voorgesteld om geen eis te stellen aan de
energieprestatie van BACS.
Wel stelt de EPBD III dat BACS moeten worden geïnstalleerd in alle utiliteitsgebouwen
(nieuw en bestaand) "with systems for heating, air-conditioning, combined heating and

ventilation, combined air-conditioning and ventilation systems over 290 kW of effective
rated output". De grens van 290 kW geldt voor alle systemen individueel, dus verwarming,
koeling, ventilatie afzonderlijk.
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Binnen de EPBD III is niet omschreven welke opweksystemen vallen onder
'elektriciteitsopwekking ter plaatse', noch over welke omvang dit gaat. Omdat het om een
richtlijn gaat over gebouwen, is wel aannemelijk dat het alleen gebouwgebonden
elektriciteitsopwekking betreft.

EPBD III
De EPBD III geeft geen nadere invulling aan de bepalingsmethode, indicator of eisen die
gesteld worden aan de energieprestatie van een technisch bouwsysteem.
Guidance Documents
De Guidance Documents geven wel een definitie van wat onder 'elektriciteitsopwekking
ter plaatse' moet worden verstaan. Concreet gaat het om drie typen systemen, met als
voorwaarde dat ze zich in de directe nabijheid van een gebouw bevinden:
-

Zonnepanelen
Micro WKK
Wind turbines

On-site electricity generation systems’ shall be understood as systems designed to produce
electricity and that are installed in or in the immediate vicinity of the building and that have
some level of integration with the building and its electrical installation . Such systems
include, in particular, photovoltaic panels integrated to the building envelope (e.g. roofmounted photovoltaics panels), micro combined heat and power (CHP) installations, and
small wind turbines.
Vertaling naar de Nederlandse praktijk van 'immediate vicinity' betekent dat het gaat om
elektriciteitsopwekking op het eigen perceel. Een nog wat striktere interpretatie is dat het
gaat om gebouwgebonden systemen, zodat bijvoorbeeld een kleine windturbine of paal
met zonnepanelen op het eigen perceel er niet meer onder valt.
EcoDesign
Er is nog geen EcoDesign verordening voor elektriciteitsopwekking. Wel wordt er in
Europees verband gewerkt aan een dergelijke verordening voor zonnepanelen [29].
International Electrotechnical Commission
PV systemen
In IEC norm 61724 Photovoltaic system performance wordt de Performance Ratio (PR) van
fotovoltaïsche systemen gedefinieerd. Omdat de jaarlijkse gemiddelde PR in eerste
benadering onafhankelijk is van locatie, oriëntatie en type panelen ligt het voor de hand
om het systeemrendement van een PV installatie te baseren op deze (dimensieloze)
grootheid.
Voor bepaling van de PR moet naast de opgewekte energie ook de instralingsenergie op
het arrayoppervlak bekend zijn. Omdat een meting hiervan meestal niet voorhanden is zou
hiervoor de bepaling van de instraling per m2 afhankelijk van de oriëntatie en helling van
het arrayvlak volgens de norm NTA 8800 gebruikt kunnen worden.
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Windturbines
IEC TS 61400-26-2 "Wind turbines – Part 26-2: Production-based availability for wind
turbines" beschrijft onder andere de bepaling van de "capacity factor" van een
windturbine, op basis van de geproduceerde energie in een bepaalde periode en het
nominaal vermogen. De jaarlijkse capacity factor (CF) zou geschikt kunnen zijn om het
prestatie van een windturbine weer te geven. Nadeel is alleen wel dat de CF niet locatieonafhankelijk is, op locatie met een lagere gemiddlde windsnelheid zal CF lager zijn dan op
betere locaties. Dit kan ondervangen worden door regio-afhankelijke toetsingswaarden of
een regio-afhankelijke correctiefactor te hanteren.
Bouwbesluit 2012
In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen opgenomen aan de energieprestatie van lokale
elektriciteitsopwekking.
NTA 8800
De elektriciteitsopwekking door zonnepanelen en micro WKK zijn opgenomen in de NTA
8800. Voor windenergie is wel een paragraaf opgenomen, maar daarin wordt gesteld dat
de bijdrage van windenergie aan de elektriciteitsvoorziening nog niet kan worden bepaald
met de NTA.
Voor zonnepanelen zijn de belangrijkste factoren het geïnstalleerd vermogen, de
oriëntatie, beschaduwing en de ventilatie van het syteem.
Voor micro-WKK is de elektriciteitsopwekking in principe volgend op de warmteopwekking
ten behoeve van ruimteverwarming en/of tapwater.

Voor zowel zonnepanelen als windenergie is het mogelijk een indicatoren te formuleren
die een beeld geeft van de energetische prestatie. Maar het is niet wenselijk dat vanuit de
Bouwregelgeving eisen worden gesteld die mogelijke realisatie of innovatie op dit gebied
tegenwerken. Een eis zou dus zeer soepel moeten zijn zodat alle mogelijke nieuwe
systemen er onder vallen. Bovendien geldt voor dit soort ontwikkelingen dat alleen
efficiënte systemen een positieve business case hebben. Er lijkt dus ook minder noodzaak
om energetische eisen te stellen. Wel kan op productniveau worden overwogen minimale
eisen te stellen (bijvoorbeeld het rendement van een omvormer, of het vermogen per m2
van zonnepanelen afhankelijk van het gebruikte materiaal), maar dat is eerder een
onderwerp voor een EcoDesign verordening dan voor een uitwerking van de EPBD.
Voor microWKK geldt dat elektriciteitsproductie niet het doel van het systeem is. De
opwek van elektriciteit is volgens op de opwek van warmte. Daarbij geldt dat vooral het
totaalrendement (opwek warmte + elektriciteit) van belang is, niet zozeer het elektrisch of
het thermisch rendement an sich. Daarom wordt ook voor microWKK voorgesteld geen eis
te stellen aan het elektrisch rendement.
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Hieronder geven we een voorstel waarmee voldaan wordt aan de verplichting in kader van
artikel 8 lid 9, gericht op het documenteren van de systeemeisen in geval van een nieuwe
of gewijzigde installatie en het borgen dat deze kennis wordt doorgegeven aan de
(nieuwe) eigenaar van een gebouw.
Er zijn hierbij een paar vragen die beantwoord moeten worden:
1.
2.
3.

In welke situatie moet een bepaling van het systeemrendement (opnieuw)
vastgesteld worden?
Wie is verantwoordelijk voor de vaststelling en documentatie?
In welke vorm moet de vastgestelde waarde gedocumenteerd worden?

Ad 1) Wanneer eisen we een (her)bepaling van het systeemrendement?
Het Guidance Document vermeldt hierover:

" In some cases (‘where relevant’), the performance of the whole system shall be assessed and
documented. This would be required in the following three situations:
1. a new system is installed;
2. a whole system is replaced;
3. a part, or parts, of a system undergo a major upgrade that can significantly affect the
overall performance of the system.
(…) In the third case, a part or parts of the system are replaced or improved, thereby upgrading
their energy performance which results in the upgrading of the performance of the whole
system because the part is so important. In this scenario, the whole system performance must
be assessed. For instance:
Replacement of a major component (e.g. replacement of heat generator in a system) or
replacement of a large number of minor components (e.g. replacement of all heat
emitters in a building), with potential significant impact on overall performance, is in
principle a major upgrade;
Alteration of aspects of the whole system (e.g. improved insulation of pipes,
replacement of pipes, replacement of all light sources, replacement of all radiators …) is
in principle a major upgrade;
Any upgrade or alteration that affects the balance of the system."
Het is voor de hand liggend dat vervanging van de opwekker een trigger vormt, maar
regulier onderhoud en vervanging van onderdelen niet. Vervanging van onderdelen zal het
nominaal rendement van de generator niet veranderen, hooguit zorgt het voor terugkeer
naar het oorspronkelijke nominale rendement.
Bij het distributie- en afgiftesysteem ligt het lastiger: complete vervanging hiervan zal ook
een herberekening triggeren, maar herberekening bij vervanging van bijvoorbeeld één
enkele radiator lijkt ons niet proportioneel. Een praktische benadering zou kunnen zijn dat
herberekening verlangt wanneer de totale warmteafgiftecapaciteit van het
afgiftesysteem met meer dan 30% veranderd. Immers vervangingen die geen invloed
hebben op de totale afgiftecapaciteit, zullen ook geen wijziging in het systeemrendement
tot gevolg hebben. Alleen een significante verandering van de afgiftecapaciteit kan leiden
tot een gewijzigd systeemrendement.
Evenzo zal vervanging van de thermostaat geen noemenswaardig effect hebben op het
systeemrendement. Hooguit wordt het systeemrendement beter bij plaatsing van een
nieuwe thermostaat waar eerder geen thermostaat was.
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Kortom, wij stellen voor om een herberekening van het systeemrendement te eisen bij:
-

volledige vervanging van de opwekker, en/of
aanpassing van het afgiftesysteem waardoor de totale afgiftecapaciteit met meer dan
30% veranderd ten opzichte van de oude situatie.

Ad 2) Wie is verantwoordelijk voor de vaststelling en documentatie?
Het is logisch om de uitvoerder van de aanpassingen in het verwarmingssysteem
verantwoordelijk te maken voor de herberekening van het systeemrendement en het
documenteren daarvan. Bij uitvoering in eigen beheer door de gebouweigenaar (doe-hetzelf situatie) is het niet doenlijk om de eis te handhaven, dus dan zou hij kunnen vervallen.
Een vraag is dan wel óf en hoe een nieuwe eigenaar een document krijgt over het
systeemrendement. Het handigste is misschien om zo’n bepaling te laten doen bij
vaststelling van het energielabel ten behoeve van verkoop.
Ad 3) In welke vorm moet de vastgestelde waarde gedocumenteerd worden?
Zolang er geen gestandaardiseerd digitaal gebouwdossier bestaat, is documentatie in de
vorm van een PDF document, plus een papieren versie, de enige praktische mogelijkheid.
Handig kan het zijn om het als een sticker met rendementswaarde en afgiftedatum op de
warmteopwekker te plakken.
Als voor de kwaliteitsborging van de berekeningen wordt aangesloten bij een ander
landelijk systeem als de energielabeling zou ook de registratie en ontsluiting van de
berekeningen via die database plaats kunnen vinden.

Voor een goede implementatie in de Nederlandse praktijk van bouwen en installeren
worden de volgende aanbevelingen meegegeven:
-

Neem de hier beschreven indicatoren op (eventueel informatief) als bijlage in NTA
8800
Neem de hier beschreven indicatoren op in de EDR-testen voor
energieprestatiesoftware
Verzoek de ontwikkelaars van energieprestatie-software deze indicatoren ook als
(deel)resultaat te tonen.
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Afdeling 6.13. Technische Bouwsystemen
Artikel 6.54. Aansturingsartikel
Naar Nota van toelichting
1.
2.

Technische bouwsystemen in bestaande gebouwen voldoen na verbouw aan eisen ten
behoeve van een optimaal energiegebruik.
Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de
voorschriften in deze afdeling.

Artikel 6.55. Verbouw
Naar Nota van toelichting
Naar aansturingsartikel
1.

2.

1.

Bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een
technisch bouwsysteem, waarbij het systeemrendement wordt beïnvloed, is het
rechtens verkregen niveau van toepassing met dien verstande dat het rendement van
dat systeem niet lager is dan aangegeven in tabel 6.55 en wat betreft het in die tabel
genoemde ventilatiesysteem niet hoger is dan aangegeven in die tabel.
Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55
opgenomen bouwsystemen is in afwijking van het eerste lid, het systeemrendement
van dat systeem niet lager dan het rendement naar rato berekend op basis van de in
die tabel opgenomen rendementen van de systemen die deel uitmaken van de
combinatie.
Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over de bepaling van het in
het eerste en tweede lid bedoelde systeemrendement.

Tabel 6.55
technisch bouwsysteem
verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal
verwarmingssysteem voor overige functies, niet lokaal
lokaal verwarmingssysteem
warmtapwatersysteem
koelsysteem
ventilatiesysteem met ventilatiecapaciteit > 5000 m³/h, uitgedrukt in W/(dm³/s)

WE9868 Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III - 2019 06 07.docx

Systeemrendement
≥ 0,71
≥ 0,65
≥ 0,63
≥ 0,29
≥ 0,75
≤ 2,50
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Afdeling 6.13 Technische Bouwsystemen
(in werking getreden 1 juli 2013, bij stb. 2013, 244)
Met de nieuwe afdeling 6.13, Technische bouwsystemen, wordt artikel 8 van de herziene
EPBD geïmplementeerd. Artikel 8 van de richtlijn verplicht tot het stellen van
systeemeisen aan nieuwe technische bouwsystemen en aan de vervanging of verbetering
van technische bouwsystemen. In afdeling 6.13 zijn een aansturingsartikel en een
verbouwartikel opgenomen.
Artikel 6.54 Aansturingsartikel
De functionele eis van artikel 6.54 bepaalt dat technische bouwsystemen in bestaande
gebouwen na verbouw moeten voldoen aan eisen ten behoeve van een optimaal
energiegebruik. Aan dit voorschrift wordt voldaan door toepassing van artikel 6.55
(verbouw).
Artikel 6.55 Verbouw
Artikel 6.55, eerste lid , bepaalt dat bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of
veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem, waarbij het
systeemrendement wordt beïnvloed, het rechtens verkregen niveau van toepassing is met
dien verstande dat het rendement van dat systeem niet lager is dan aangegeven is in tabel
6.55 en wat betreft ventilatiesystemen niet hoger is dan de in de tabel voor die systemen
aangegeven waarde. Dit betekent dat bij een nieuw technisch bouwsysteem of bij een
zodanige wijziging van een dergelijk systeem dat er effect op het rendement optreedt met
het rechtens verkregen niveau mag worden volstaan, tenminste als het
systeemrendement dat in de tabel is opgenomen wordt gehaald. Opgemerkt wordt dat in
de tabel een onderscheid is gemaakt tussen niet-lokale en lokale verwarmingssystemen.
Met een lokaal verwarmingssysteem wordt een systeem bedoeld dat slechts een ruimte
klimatiseert en in die ruimte is opgesteld, bijvoorbeeld een zelfstandige haard, zoals een
gashaard of een sfeerhaard. Een niet lokaal verwarmingssysteem verwarmt over het
algemeen meerdere ruimtes binnen een gebouw en bevat veelal zowel componenten voor
opwekking, distributie als voor afgifte van warmte. Bij (ondergeschikte) wijzigingen aan
een technisch bouwsysteem die geen enkel effect op het rendement hebben, bijvoorbeeld
een eenvoudige reparatie of het vervangen van de ombouw van een dergelijk
bouwsysteem, gelden er dus geen eisen.
In het tweede lid is een voorschrift gegeven voor het geval een technisch bouwsysteem uit
een combinatie van de in de tabel opgenomen bouwsystemen bestaat. In een dergelijk
geval moet het systeemrendement worden berekend naar rato van de in de tabel
opgenomen rendementen van de systemen die deel uitmaken van de combinatie.
In het derde lid is bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften zullen worden
gegeven over het systeemrendement. Deze voorschriften hebben betrekking op de wijze
van vaststelling van het in het eerste en tweede lid bedoelde systeemrendement. Om
eenvoudig na te gaan of aan het systeemrendement is voldaan zal in de toelichting op de
ministeriële regeling per technisch bouwsysteem worden aangegeven bij welk soort
systemen in ieder geval aan het vereiste systeemrendement wordt voldaan. Daarnaast zal
een online rekentool worden ontwikkeld waarbij per systeem uitgerekend kan worden of
aan de rendementseisen wordt voldaan.
Zie voor een toelichting op de begrippen technisch bouwsysteem en systeemrendement
de toelichting op artikel 1.1.
Voor een toelichting op het begrip rechtens verkregen niveau wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 1.1.
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Artikel 3.3
Het in artikel 6.55 van het besluit bedoelde systeemrendement wordt bepaald op basis
van de als bijlage III bij deze regeling opgenomen rekenmethodiek.
Bijlage III
1.
Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal
Het systeemrendement voor ‘verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal’ wordt
voor ieder systeem bepaald volgens de volgende formule:
η H;sys = η H;gen;sys x η H;dis;sys x η H;em;sys - η H;sys;cor
waarin:
ηH;sys

dimensieloze systeemrendement voor ruimteverwarming;

ηH;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening van
het systeemrendement op primaire energie bepaald volgens 1.1;

ηH;dis;sys

dimensieloze distributierendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 1.2;

ηH;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 1.3;

ηH;sys;cor

dimensieloze correctie voor hulpenergie voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement bepaald volgens 1.4.

1.1.
Opwekkingsrendement
Ten behoeve van de systeemrendementen worden de opwekkingsrendementen
uitgedrukt in het rendement op primaire energie zoals beschreven in 1.1.1.
Voor systemen met een WKK gelden de bepalingen in 1.1.2 voor de bepaling van het
opwekkingsrendement. Voor systemen met meer dan één opwekker gelden de bepalingen
in 1.1.3.
1.1.1.Opwekkingsrendement
Per opwekker wordt het opwekkingsrendement ηH;gen bepaald volgens onderdeel 14.6 van
NEN 7120, met inachtneming van onderstaande wijzigingen.
14.6 Opwekkingsrendement verwarmingssysteem [A]
Blz. 170–171, 14.6.1 Principe opwekkingsrendement [A]
Blz. 176–180, 14.6.4.2 Met gas of olie gestookte ketels en luchtverwarmers [A]
Voeg toe na de eerste alinea, boven tabel 14.11:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt in het geval van "lokale
gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming of stoomketel" altijd uitgegaan van de
optie "met afvoer verbrandingsgassen". '
14.6.4.3 Warmtepompen en elektrische verwarming [A]
Blz. 180–181, 14.6.4.3.1 Categorie woningbouw [WN, WB]
OPMERKING BRIS: Bedoeld is 14.6.4.3.2. (incl. NEN 7120/C2)
Voeg toe na de eerste alinea, boven tabel 14.13:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt het onderscheid in het
niveau van de ontwerpaanvoertemperatuur θsup beperkt tot < 45 en ≥ 45°C, waardoor in
tabel 14.13 uitsluitend de 4e en 5e kolom "40 < θsup ≤ 45 (°C)" respectievelijk "45 < θsup ≤ 50
(°C)" van toepassing zijn.
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Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement op basis van een standaard
gebouwopname geldt voor C source de waarde 1,0.'
Blz. 188, 14.6.5 Thermisch hulpenergiegebruik van de warmteopwekking [A]
Voeg toe na de eerste alinea:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement heeft het thermisch
hulpenergiegebruik voor de categorie utiliteitsbouw de waarde nul.'
Bijlage E (normatief) Bepaling opwekkingsrendement lucht-naarwaterwarmtepompen voor verwarming
Blz. 385–386 van NEN 7120 in combinatie met blz. 73-74 van NEN 7120/C2, E.5.1.1 Tijdfractie
voor warm tapwater
Voeg toe, onder formuleverklaring bij formule (E.46b) van NEN 7120/C2:
'OPMERKING
Bij kwaliteitsverklaringen voor het opwekkingsrendement hoort ook een
kwaliteitsverklaring voor qve;hp, de luchtvolumestroom die minimaal nodig is voor goed
functioneren van een warmtepomp met de ventilatievolumestroom als warmtebron van
een koel- of verwarmingsysteem.
Voor iedere opwekker wordt het gevonden opwekkingsrendement gecorrigeerd met de
omrekeningsfactor naar primaire energie:

waarin:
ηH;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening van
het systeemrendement op primaire energie;

ηH;gen

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening van
het systeemrendement;

fP;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN 7120.

1.1.2. Opwekkingsrendement WKK
Voor een warmtekrachtinstallatie is het te hanteren opwekkingsrendement gelijk aan:
ηH;gen;sys = εchp;th + εchp;el x fP;del;el
waarin:
ηH;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening van
het systeemrendement op onderwaarde;

εchp;th

dimensieloze jaargemiddelde thermisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17 van
NEN 7120;

εchp;el

dimensieloze jaargemiddelde elektrisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17 van
NEN 7120;

f P;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN 7120.

1.1.3.Opwekkingsrendement bivalente systemen
Bij een bivalent systeem geldt voor de energiefractie van het preferente toestel:
FH;gen;sys = 0,8
waarin:
FH;gen;sys dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming die de preferente opwekker levert aan
het systeem.

Het resulterende opwekkingsrendement bij een bivalent systeem wordt bepaald volgens:
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Indien er twee niet-preferente opwekkers zijn, geldt:

waarin:
ηH;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement op primaire energie;

FH;gen;sys

dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming die de preferente
opwekker levert aan het systeem;

ηH;gen;sys;pref

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement op primarie energie van de preferente opwekker,
bepaald volgens 1.1.1 of 1.1.2;

ηH;gen;sys;npref;n

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement op primaire energie van de n-de niet preferente
opwekker, bepaald volgens 1.1.1 of 1.1.2.

De rekenregels in deze bijlage voorzien voor de categorie utiliteitsbouw in niet meer dan
twee niet-preferente toestellen. Hierbij is ηH;gen;sys;pref het met de omrekenfactor f P;del
gecorrigeerde rendement voor de preferente opwekker.
1.2.
Distributierendement
Het distributierendement is gelijk aan het distributierendement zoals berekend in 14.3 van
NEN 7120, met inachtneming van onderstaande wijzigingen:
Blz. 154, 14.3.3.1 Rekenwaarden intern distributierendement [WN, WB] (incl. NEN 7120/C2)
Voeg toe onder opmerking 1:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement vervalt in tabel 14.2 het type
verwarmingssysteem "Overige installaties, opties: verwarming via individueel splitsysteem
of VRV-systeem"
'Vervang:
'Voor een installatie in de categorie woningbouw met een installatie met een buffervat in
het verwarmingscircuit, dat buiten de verwarmde ruimten is opgesteld, heeft de
dimensieloze aftrekpost voor het interne distributierendement, ηH;dis;int;sto, de waarde 0,03.
'door:
'Voor een installatie in de categorie woningbouw, bij nieuwbouw, met een installatie met
een buffervat in het verwarmingscircuit, dat buiten de verwarmde ruimten is opgesteld,
heeft de dimensieloze aftrekpost voor het interne distributierendement, ηH;dis;int;sto, de
waarde 0,03.'
Blz. 157–160, 14.3.3.2.2 Factoren voor de bepaling van distributierendementen [UN,
UB]
Vervang in de voetnoot onder tabel 14.5 de tekst onder c
'c Voor systemen waarbij de vereiste luchtinblaastemperatuur wordt verkregen door het
mengen van een verwarmde en een gekoelde luchtstroom.'
door:
'c Voor systemen in nieuwbouw waarbij de vereiste luchtinblaastemperatuur wordt
verkregen door het mengen van een verwarmde en een gekoelde luchtstroom.'
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14.3.4 Extern distributierendement gebouwgebonden warmtelevering op afstand [A]
Blz. 160–162, 14.3.4.1 Rekenregels [A]
Vervang:
'Voor gebouwgebonden verwarmingssystemen met distributieleidingen buiten het
gebouw maar op het perceel, bedraagt het distributierendement van het
verwarmingssysteem, ηH;dis;ext, 0,75, indien geen gebruik wordt gemaakt van onderstaande
bepalingswijze.'
door:
'Voor gebouwgebonden verwarmingssystemen met distributieleidingen buiten het
gebouw maar op het perceel wordt gebruik gemaakt van onderstaande bepalingswijze.
Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement of indien geen gebruik wordt
gemaakt van onderstaande bepalingswijze bedraagt het distributierendement van het
verwarmingssysteem, ηH;dis;ext, 0,75.'
ηH;dis;sys = ηH;dis
waarin:
ηH;dis;sys dimensieloze distributierendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement;
ηH;dis

dimensieloze distributierendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 14.3 uit NEN 7120.

1.3.
Afgifterendement
Het afgifterendement wordt bepaald volgens 14.2 van NEN 7120, met inachtneming van
onderstaande wijzigingen.
Blz. 149–152, 14.2.3 Rekenwaarden afgifterendement [A]
Vervang (tekst incl. NEN 7120/C2):
'Bij toepassing van een combinatie van afgiftesystemen of Rc-waarden in een rekenzone
(voor de categorie utiliteitsbouw) of in de woonkamer (voor de categorie woningbouw)
wordt het rekenkundig gemiddelde van de desbetreffende systemen gebruikt, waarbij de
afgiftesystemen een gelijk gewicht hebben.'
door:
'Bij toepassing van een combinatie van afgiftesystemen of Rc-waarden in een rekenzone
(voor de categorie utiliteitsbouw) of in de woonkamer (voor de categorie woningbouw)
wordt het rekenkundig gemiddelde van de desbetreffende systemen gebruikt, waarbij de
afgiftesystemen een gelijk gewicht hebben.
Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement is bij toepassing van een
combinatie van afgiftesystemen het systeem waarmee de meeste warmte wordt
afgegeven bepalend.'
Voeg toe, na opmerking 3:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt geen onderscheid
gemaakt naar de hoogte van de ruimte in de rekenzone en worden uitsluitend de
rekenwaarden toegepast voor een hoogte van de ruimte tot 8 meter.
Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement worden voor de categorie
woningbouw de volgende vereenvoudigingen toegepast:
-

-

De opties voor radiatorverwarming en/of convectorverwarming voor een buitenraam
(2c, 2d) en voor een binnenwand (2e) vervallen. Bij radiatorverwarming en/of
convectorverwarming is enkel optie 2b van toepassing
Voor alle vormen van vloerverwarming en/of wandverwarming en/of betonkernactivering wordt alleen de optie "in binnenvloer of binnenwand" (2h) benut
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Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement worden voor de categorie
utiliteitsbouw de volgende vereenvoudigingen toegepast:
-

-

De opties voor radiatorverwarming en/of convectorverwarming voor een binnenwand
(2e) vervallen. Bij radiatorverwarming en/of convectorverwarming voor een
binnenwand is enkel optie 2b van toepassing.
Voor de categorie utiliteitsbouw vervalt voor vloerverwarming en/of
wandverwarming en/of betonkern-activering de optie "in buitenvloer of buitenwand"
(2f en 2g) en wordt alleen de optie "in binnenvloer of binnenwand" (2h) benut.'

ηH;em;sys = ηH;em
waarin
ηH;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement;

ηH;em

dimensieloze afgifterendement voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 14.2 uit NEN 7120.

1.4.
Correctie hulpenergie
De correctie (voor hulpenergie) bedraagt:
ηH;sys;cor = 0,02
waarin:
ηH;sys;cor dimensieloze correctie voor hulpenergie voor ruimteverwarming voor berekening van het
systeemrendement.

2.
Verwarmingssysteem voor overige functies, niet lokaal
Het systeemrendement voor ‘verwarmingssystemen voor overige functies, niet lokaal’
wordt op een vergelijkbare wijze bepaald als het systeemrendement voor
‘verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal’ zoals beschreven onder 1 in deze
bijlage.
3.
Lokaal verwarmingssysteem
Het systeemrendement voor ‘lokaal verwarmingssysteem’ wordt op een vergelijkbare
wijze bepaald als het systeemrendement voor ‘verwarmingssysteem voor woonfunctie,
niet lokaal’ zoals beschreven onder 1 in deze bijlage.
4.
Warmtapwatersysteem
Het systeemrendement voor ‘warmtapwatersysteem’ wordt voor ieder systeem als volgt
bepaald:

waarin:
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ηW;sys

dimensieloze systeemrendement voor warmtapwater;

QW;nd;zi;mi

netto warmtebehoefte ten behoeve van warm tapwater in maand mi, van
systeem si in MJ, bepaald volgens hoofdstuk 19 van NEN 7120 met
inachtneming van onderstaande bepalingen;

EW;ci

de hoeveelheid gebruikte energie ten behoeve van warm tapwater, voor
maand mi, systeem si, die de opwekker van energiedrager ci betrekt in MJ,
bepaald volgens hoofdstuk 19 van NEN 7120 met inachtneming van
onderstaande bepalingen;

WW;aux

elektrisch hulpenergiegebruik van het distributiesysteem voor eventueel
aanwezige circulatiepompen, in MJ/jaar, bepaald volgens hoofdstuk 19 van
NEN 7120 met inachtneming van onderstaande bepalingen;

fP;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN
7120.

In deze bepalingsmethode wordt bij toepassing van een warmtekrachtinstallatie het te
hanteren opwekkingsrendement, ηW;gen;0 vervangen door ηW;gen;0;sys, waarvoor geldt:
ηW;gen;0;sys = εchp;th + εchp;el x fP;del;el
waarin:
ηW;gen;0;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming voor berekening
van het systeemrendement op onderwaarde;

εchp;th

dimensieloze jaargemiddelde thermisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17
van NEN 7120;

εchp;el

dimensieloze jaargemiddelde elektrisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17
van NEN 7120;

fP;del;el

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN
7120.

De netto warmtebehoefte voor warm tapwater (QW;nd;si;mi ), de hoeveelheid gebruikte
energie ten behoeve van warm tapwater (EW;ci) en de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte
elektrische hulpenergie ten behoeve van warm tapwater (WW;aux) worden bepaald
volgens hoofdstuk 19 van NEN 7120, met inachtneming van onderstaande wijzigingen.
19 Bepaling energiegebruik warm tapwater [A]
19.1 Energiegebruik warmtapwatersysteem [A] Blz. 236–237, 19.1.1 Principe [A]
Vervang:
'Een warmtapwatersysteem valt niet altijd samen met een rekenzone: één systeem kan
meer rekenzones omvatten en één rekenzone kan meer systemen bevatten.'
door:
'Een warmtapwatersysteem valt niet altijd samen met een rekenzone: één systeem kan
meer rekenzones omvatten en één rekenzone kan meer systemen bevatten. Ten behoeve
van de bepaling van het systeemrendement geldt voor de categorie utiliteitsbouw dat een
rekenzone slechts één systeem bevat; voor de categorie woningbouw kan één woning of
logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw of woonwagen maximaal 2 systemen bevatten
(namelijk: apart voor keuken en badruimte, of gezamenlijk).
19.3.3 Rekenwaarden [A]
Blz. 246–258, 19.3.3.1 Rekenwaarden afgifterendement [WN, WB]
Voeg toe boven tabel 19.2:
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'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt uitgegaan van dinw groter
dan 10 mm. Voor de lengte van de uittapleiding zijn de mogelijkheden beperkt tot de
volgende drie opties:
-

Lengte uittapleiding kleiner dan 2 m waarden volgens tabel 19.2 voor lengte
uittapleiding van 0 tot 2 m
Lengte uittapleiding van 2 tot 6 m waarden volgens tabel 19.2 voor lengte
uittapleiding van 4 tot 6 m
Lengte uittapleiding groter dan 6 m forfaitaire waarden volgens methode b.'

19.4.3 Intern plus extern distributierendement warmtapwatersysteem [A]
Blz. 252, 19.4.3.1 Principe [A]
Voeg toe onder de laatste alinea van 19.4.3.1:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt bij aanwezigheid van
circulatieleidingen uitsluitend gebruik gemaakt van de forfaitaire waarden voor het
distributierendement van een warmtapwatersysteem volgens 19.4.3.3.
19.4.4 Conversierendement [A]
Blz. 258, 19.4.4.1 Principe conversierendement [A]
Voeg toe onder de laatste alinea van 19.4.4.1:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van de forfaitaire waarden voor het conversierendement van een
warmtapwatersysteem volgens 19.4.4.3.'
19.5 Warmteterugwinning uit douchewater [A]
Blz. 261–263, 19.5.3 Rekenwaarden [A]
Voeg toe boven tabel 19.9:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement bedraagt de correctiefactor
voor het thermisch rendement 0,85.'
19.6 Warmtebijdrage duurzaam energiesysteem aan warmtapwaterbereiding [A]
Blz. 263–265, 19.6.1 Principe [A]
Voeg toe boven opmerking 2:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt verondersteld dat
uitsluitend voorverwarmer zonneboiler-systemen worden toegepast.
Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt bij woongebouwen,
waarbij een deel van de woningen aangesloten is op een collectieve zonneboiler, de
berekening uitgevoerd alsof alle woningen op de collectieve zonneboiler zijn aangesloten.'
19.6.3 Bijdrage zonneboilersysteem
Blz. 265–268, 19.6.3.1 Rekenregel
Vervang:
'Fsh;ob,x is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor, bepaald volgens 21.3;'
door:
'Fsh;ob,x is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor, bepaald volgens 21.3; ten
behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt hierbij uitsluitend uitgegaan
van "minimale belemmering";'
Voeg toe boven opmerking 4:
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'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt de bepaling van de
jaarlijkse zonbijdrage van de zonneboiler aan warm tapwater
Q W;sol;45zuid;an uitsluitend ontleend aan tabel 19.10 en tabel 19.11.
'Blz. 271–272, 19.6.5 Rekenregel PVT-systemen
Vervang:
'F PVT;th is de thermische reductiefactor voor PVT-systemen, bepaald volgens tabel 19.12
voor met enkel glas afgedekte PVT-sytemen en tabel 19.13 voor onafgedekte PVTsystemen;'
door
'F PVT;th is de thermische reductiefactor voor PVT-systemen; ten behoeve van de bepaling
van het systeemrendement bedraagt deze waarde 0,90; voor andere toepassingen
bepaald volgens tabel 19.12 voor met enkel glas afgedekte PVT-systemen en tabel 19.13
voor onafgedekte PVT-systemen;'
19.7 Rendement warmteopwekking warm tapwater [A]
Blz. 276–279, 19.7.3.1 Energiefractie en opwekkingsrendement – normatieve Nederlandse
methode (Gaskeur) [A]
Vervang in de toelichting onder tabel 19.16:
'b Correctiefactor voor collectieve warmtebron of regeneratie van een individuele
bodemwarmtewisselaar, volgens de in bijlage D gegeven methode. Indien dit niet van
toepassing is c source = 1,0
'door:
'b Correctiefactor voor collectieve warmtebron of regeneratie van een individuele
bodemwarmtewisselaar, volgens de in bijlage D gegeven methode. Indien dit niet van
toepassing is c source = 1,0. Voor bestaande bouw, bij de bepaling van het
systeemrendement, heeft c source de waarde 1,0.'
19.7.5 Rekenregels en rekenwaarden voor collectieve systemen, opgebouwd uit
verschillende toestellen en/of componenten [A]
Blz. 283–287, 19.7.5.2.1 Opwekkingsrendement van de warmteopwekking voor
warmtapwaterbereiding [A]
Vervang:
'Bepaal het opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding, van opwekker gi,
gecorrigeerd voor verliezen van de warmwatervoorraad en van het leidingwerk en de
eventuele externe warmtewisselaar volgens onderstaande vergelijking:'
door:
'Bepaal voor nieuwbouw het opwekkingsrendement voor warmtapwaterbereiding, van
opwekker gi, gecorrigeerd voor verliezen van de warmwatervoorraad en van het
leidingwerk en de eventuele externe warmtewisselaar volgens onderstaande vergelijking:'
Vervang:
'Indien de verliezen van de warmwatervoorraad en van het leidingwerk en de eventuele
externe warmtewisselaar niet bekend zijn, moet het opwekkingsrendement voor
warmtapwaterbereiding, van opwekker gi, worden bepaald volgens:'
door:
'Bepaal voor nieuwbouw, indien de verliezen van de warmwatervoorraad en van het
leidingwerk en de eventuele externe warmtewisselaar niet bekend zijn, of voor bestaande
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bouw bij de bepaling van het systeemrendement het opwekkingsrendement voor
warmtapwaterbereiding, van opwekker gi, volgens:'
19.8.2 Hulpenergie warmtapwatersysteem (distributie) [A]
Blz. 291, 19.8.2.1 Principe [A]
Voeg toe onder b) verwarmingslint;
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt de eventuele
aanwezigheid van verwarmingslint verwaarloosd.'
19.8.3 Hulpenergie warmtapwatertoestellen (opwekking) [A]
Blz. 294, 19.8.3.3 Rekenwaarden [A]
Voeg toe na de laatste alinea:
'Bij de bepaling van het systeemrendement, worden uitsluitend de rekenwaarden P aux;gen;e
= 10 W en P aux;gen;v;spec = 1 W / kW toegepast.
19.8.4 Hulpenergie zonne-energiesysteem [A]
Blz. 295, 19.8.4.1 Principe [A]
Voeg toe na de laatste alinea:
'Bij de bepaling van het systeemrendement, wordt geen elektrisch hulpenergiegebruik
voor vorstbeveiliging in rekening gebracht.
21 Klimaatgegevens [A]
Blz. 304, 21.2 Getalswaarden [A]
Voeg toe:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement worden hellingshoeken van
zonnestroompanelen en zonnecollectoren in veelvouden van 15 graden ingevoerd.'
Bijlage I (normatief)
Rekenregels bepaling bijdrage actieve thermische duurzame energie aan warm tapwater en
ruimteverwarming
I.2 Rekenregel bijdrage thermische zonne-energie aan warm tapwater
Vervang:
'F sh;ob,x is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor, bepaald volgens 21.3;'
door:
'F sh;ob,x is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor, bepaald volgens 21.3; ten
behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt hierbij uitsluitend uitgegaan
van "minimale belemmering";'
Voeg toe boven opmerking 2:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt uitsluitend uitgegaan van
warmteopslag in een onverwarmde ruimte.'
Blz. 409 I.5 Rekenwaarden
Voeg toe onder tabel I.2:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt in tabel I.2 uitsluitend
uitgegaan van collectortype vlakke plaat met glas/kunststof afdekking, spectraal
selectief.'
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Voeg toe onder tabel I.3:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt in tabel I.3 uitsluitend
uitgegaan van collectortype vlakke plaat met glas/kunststof afdekking, spectraal
selectief.'
Voeg toe onder tabel I.4:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt in tabel I.4 uitsluitend
uitgegaan van geïsoleerde leidingen.'
Voeg toe onder tabel I.5:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt in tabel I.5 uitsluitend
uitgegaan van naverwarming Indirect met gas gestookt / 24-uurs elektrisch.
5.
Koelsysteem
Het systeemrendement voor ‘koelsysteem’ wordt voor ieder systeem bepaald volgens de
volgende formule:
ηC;sys = ηC;gen;sys x ηC;dis;sys x ηC;em;sys - ηC;sys;cor
waarin:
ηC;sys

dimensieloze systeemrendement voor koeling;

ηC;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op onderwaarde bepaald volgens 5.1;

ηC;dis;sys

dimensieloze distributierendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.2 ;

ηC;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.3;

ηC;sys;cor

dimensieloze correctie voor hulpenergie voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 5.4.

5.1.
Opwekkingsrendement
Het opwekkingsrendement ηC;gen wordt bepaald volgens onderstaande hoofdstukken. Ten
behoeve van de systeemrendementen worden de opwekkingsrendementen uitgedrukt in
het rendement op primaire energie zoals beschreven in 5.1.1.
Voor systemen met een WKK gelden de bepalingen in 5.1.2 voor de bepaling van het
opwekkingsrendement op primaire energie. Voor systemen met meer dan één opwekker
gelden de bepalingen in 5.1.3.
5.1.1. Opwekkingsrendement
Per opwekker wordt het opwekkingsrendement ηC;gen bepaald volgens paragraaf 17.5 van
NEN 7120, met inachtneming van onderstaande wijzigingen.
17.5 Opwekkingsrendement koelsysteem [A]
Blz. 220, 17.5.1 Principe opwekkingsrendement [A]
Voeg toe na de laatste alinea:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement wordt voor de categorie
woningbouw maximaal één koudeopwekker aanwezig verondersteld en worden voor de
categorie utiliteitsbouw maximaal twee koudeopwekkers aanwezig verondersteld.
Blz. 224–226, 17.5.4 Rekenregels energiefracties en opwekkingsrendement [A]
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Voeg toe na de laatste alinea:
'Ten behoeve van de bepaling van het systeemrendement zijn voor de categorie
woningbouw twee typen koudeopwekker mogelijk:
-

compressiekoelmachine zonder verdere specificaties;
bodemkoeling (alleen als er een warmtepomp voor ruimteverwarming is).'

Voor iedere opwekker wordt het gevonden opwekkingsrendement gecorrigeerd met de
omrekeningsfactor naar primaire energie

waarin:
ηC;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op onderwaarde;

ηC;gen

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement;

fP;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN 7120.

5.1.2. Opwekkingsrendement WKK
Voor een warmtekrachtinstallatie is het te hanteren opwekkingsrendement gelijk aan:
ηC;gen;sys = εhp;th + εchp;el x fP;del;el
waarin:
ηC;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op primarie energie;

εchp;th

dimensieloze jaargemiddelde thermisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17 van
NEN 7120;

εchp;el

dimensieloze jaargemiddelde elektrisch omzettingsgetal van de
warmtekrachtinstallatie op bovenwaarde bepaald wordt volgens tabel 14.17 van
NEN 7120;

fP;del

dimensieloze primaire energiefactor bepaald wordt volgens tabel 5.4 van NEN 7120.

5.1.3. Opwekkingsrendement bivalente systemen
Bij een bivalent systeem geldt voor de energiefractie van het preferente toestel:
FC;gen;sys = 0,8
waarin:
FC;gen;sys

dimensieloze energiefractie voor koeling die de preferente opwekker levert
aan het systeem.

Het resulterende opwekkingsrendement bij een bivalent systeem wordt bepaald volgens:

waarin:
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ηC;gen;sys

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement;

FC;gen;sys

dimensieloze energiefractie voor koeling die de preferente opwekker levert aan het
systeem;

ηC;gen;sys;pref

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op primaire energie van de preferente opwekker, bepaald
volgens 5.1.1 of 5.1.2;

ηC;gen;sys;npref

dimensieloze opwekkingsrendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement op primaire energie van de niet preferente opwekker, bepaald
volgens 5.1.1 of 5.1.2.

5.2.
Distributierendement
Het distributierendement is gelijk aan het distributierendement zoals berekend in 17.3 van
NEN 7120.
ηC;dis;sys = ηC;dis
waarin:
ηC;dis;sys

dimensieloze distributierendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement;

ηC;dis

dimensieloze distributierendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 17.3 uit NEN 7120.

5.3.Afgifterendement
Het afgifterendement is gelijk aan het afgifterendement zoals berekend in 17.2 van NEN
7120.
ηC;em;sys = ηC;em
waarin:
ηC;em;sys

dimensieloze afgifterendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement;

ηC;em

dimensieloze afgifterendement voor koeling voor berekening van het
systeemrendement bepaald volgens 17.2 uit NEN 7120.

5.4.Correctie hulpenergie
De correctie (voor hulpenergie) bedraagt:
ηC;sys;cor = 0,34
waarin:
ηC;sys;cor

dimensieloze correctie voor hulpenergie voor koeling voor berekening van het
systeemrendement.

6.Ventilatiesysteem met ventilatiecapaciteit > 5000 m3/h, uitgedrukt in W/(dm3/s)
De SFP voor een ventilatiesysteem wordt voor ieder systeem bepaald volgens de volgende
formule:

waarin:
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SFP

Specific Fan Power in W/(dm3/s);

Pnom,el

nominaal vermogen van de elektromotor van de ventilator zoals vermeld op het
typeplaatje of bepaald volgens 7.3.3.2.3 uit NEN 8088-1 in W;

OPMERKING BRIS:
Bedoeld is 7.3.2.3.2 uit NEN 8088-1.
qv,max

maximale luchtvolumestroom van de ventilator volgens het typeplaatje in dm3/s.
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