
Interpretatie- en wijzigingsdocument ISSO-82.1, versie december 2020 

Dit document geeft een overzicht van de interpretaties en wijzigingen bij ISSO-publicatie 82.1. 
Hierin opgenomen wijzigingen hebben betrekking op:

• NTA 8800:2020 en bijbehorend wijzigingsblad A1:2020;

• Interpretaties, zijnde een nadere toelichting op paragrafen of onderdelen;

• Uitkomsten uit het centrale EP-software-overleg;

• Redactionele correcties.

Het CCvD van InstallQ heeft op 10 december 2020 dit document vastgesteld. Deze set interpretaties/
wijzigingen komt in een geconsolideerde versie van ISSO-75.1 beschikbaar (vanaf 2021).
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Gebaseerd op NTA 8800:2020+A1:2020

Onderwerp Trefwoord Hoofdstuk / 
Paragraaf

Aanpassing

EP-indicatoren BENG 3.1 Na laatste alinea invoegen "BENG Voor nieuwbouw moeten de bovenstaande EP indicatoren voldoen aan 
de zogenaamde BENG-eisen die zijn beschreven in de bouwregelgeving.". 

TOjuli TOB 3.2 Aan einde derde alinea invoegen "De TOjuli wordt beïnvloedt door het gebouwontwerp (denk aan 
oriëntatie en afmetingen van ramen, overstekken, de bouwwijze (specifieke interne warmtecapaciteit), 
koudebruggen) en het installatie-ontwerp.". 

TOjuli Koelcapaciteit 3.2 In opmerking laatste zin "Een boosterwarmtepomp wordt niet beschouwd als actieve koeling met 
voldoende capaciteit voor de bepaling van het risico op oververhitting." aanpassen naar "Een 
boosterwarmtepomp of dauwpuntskoeling op de retourlucht van een ventilatie-installatie worden niet 
beschouwd als actieve koeling met voldoende capaciteit voor het voorkomen van het risico op 
oververhitting.". 

TOjuli TOB 3.2 Na laatste alinea invoegen "Voor woningen waarbij niet wordt voldaan aan TOjuli-eis moet de adviseur aan 
de opdrachtgever melden dat een GTO-berekening moet worden gemaakt waarmee aangetoond wordt dat 
wel aan de eis wordt voldaan en het risico op oververhitting voldoende wordt beperkt. De eisen voor deze 
berekening staan in de Regeling Bouwbesluit. Doorgaans zal de berekening door een gespecialiseerde 
adviseur worden uitgevoerd. Mocht de berekening leiden tot aanpassingen in het ontwerp en/of 
aangepaste maatregelen om te voldoen aan de eis, dan moet de EP-adviseur deze aanpassing en de 
uitkomst van de GTO-berekening invoeren bij de definitieve registratie van de energieprestatie. De EP-
adviseur is verantwoordelijk voor het correct invoeren van het resultaat van de GTO-berekening in de EP-
software bij registratie.De opdrachtgever kan er voor kiezen om geen GTO-berekening te laten maken, 
maar met een aangepast ontwerp en/of maatregelen alsnog aan de TOjuli-eis voldoen.". 

Aangrenzend 
overwarmde serre

Serres 5 In aangrenzende onverwarmde serre (AOS) na laatste zin invoegen "Dit betreft vooral serres, buiten de 
thermische zone gelegen atria en balkon- en galerijafdichtingen.".

Collectieve installatie Grote installatie 5 In collectieve installatie in opmerking "Indien er sprake is van een collectieve installatie, dan ligt de 
technische ruimte bij systemen die een Ag > 500 m² bedienen per definitie buiten de thermische zone. 
Voorbeelden hiervan zijn centraal opgestelde collectieve toestellen, collectieve installaties, collectieve 
verwarming en collectieve DWTW-units voor toepassing in veverschillende woningen, woonfuncties en/of 
grote woningen." aanpassen naar "Indien er sprake is van een grote installatie, dan ligt de technische 
ruimte bij systemen die een Ag > 500 m² bedienen per definitie buiten de thermische zone. Voorbeelden 
hiervan zijn centraal opgestelde (collectieve) toestellen, (collectieve) installaties, (collectieve) verwarming 
en collectieve DWTW-units voor toepassing in verschillende woningen, woonfuncties en/of grote 
woningen.".

Combitoestel Grote installatie 5 In combitoestel "Toestel of samenstel van toestellen waarin de functies voor centrale verwarming en 
warm tapwaterbereiding zijn gecombineerd." aanpassen naar "Toestel of samenstel van toestellen waarin 
de functies voor verwarming en warm tapwaterbereiding zijn gecombineerd.".

Externe koudelevering Externe koudelevering 5 Plaatsen defintie van externe koudelevering "Externe koudelevering
Levering van koude van buiten het eigen perceel. Zie voor nadere toelichting bij ‘Externe 
warmtelevering’.".

Externe warmtelevering Externe 
warmtelevering

5 Plaatsen defintie van externe warmtelevering "Externe warmtelevering
Levering van warmte van buiten het eigen perceel, bijvoorbeeld voortkomend uit (een combinatie van):
 -Een produc�eproces;
 -Afvalverbranding;
 -Een collec�es warmtepompsysteem;
 -Collec�eve levering van zonnewarmte.

De levering van deze externe energie is niet beperkt tot gebouwen op het eigen perceel. 
Opmerking: In het kader van de energieprestatie worden systemen met een elektrisch vermogen van 10 
MW of meer in het algemeen gerekend tot de categorie externe warmtelevering.".

Gebouw-installatie Gebouw-installatie 5 Bij gebouwinstallatie onder opsomming "Een gebouwinstallatie kan een of meer installatiefuncties 
(ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwaterbereiding,  verlichting) vervullen en een 
gebouwinstallatie kan bestaan uit meerdere gebouwinstallatie-onderdelen." aanpassen naar "Een 
gebouwinstallatie kan een of meer installatiefuncties (ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm 
tapwaterbereiding, bevochtiging/ontvochtiging, verlichting, elektriciteitsopwekking en -opslag) vervullen 
en een gebouwinstallatie kan bestaan uit meerdere gebouwinstallatie-onderdelen.".

Gebruiksfunctie Gebruiksfunctie 5 Bij gebruiksfunctie "Gedeelten van een gebouw die dezelfde gebruiksbestemming hebben (kantoorfunctie, 
bijeenkomstfunctie, winkelfunctie etc.)." aanpassen naar "Gedeelten van een gebouw die dezelfde 
gebruiksbestemming hebben (kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfunctie etc.).".

Grote installatie Grote installatie 5 Bij grote installatie opmerking toevoegen "Opmerking: Technische ruimten met installaties en systemen 
die een Ag > 500 m² bedienen, liggen per definitie buiten de thermische zone. Deze technische ruimten 
worden beschouwd als AOR, AVR of sterk geventileerde ruimte.".

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 3
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Onderwerp Trefwoord Hoofdstuk / 
Paragraaf

Aanpassing

Sterk geventileerde 
(aangrenzende) ruimte

Sterk geventileerde 
(aangrenzende) 
ruimte

5 Bij sterk geventileerde (aangrenzende) ruimte "Sterk geventileerde (aangrenzende) ruimte
Ruimte die met buitenlucht wordt geventileerd via niet-afsluitbare ventilatieopeningen, waarbij de 
ventilatiecapaciteit van die ruimte minstens 3 dm³/s per m² gebruiksoppervlakte is." aanpassen naar "Sterk 
geventileerde (aangrenzende) ruimte
Ruimte die met buitenlucht wordt geventileerd via niet-afsluitbare ventilatieopeningen, waarbij de 
ventilatiecapaciteit van die ruimte minstens 3 dm³/s per m² gebruiksoppervlakte is of de niet-afsluitbare 
openingen een gesommeerde oppervlakte hebben van 0,2 m2 of meer in directe verbinding met 
buitenlucht.".

Thermische brug Thermische brug 5 Plaatsen definitie thermische brug "Thermische brug
Gedeelte van de uitwendige scheidingsconstructie waar de warmtestroom significant verandert door:
 -Gehele of gedeeltelijke doorbreking van de bouwschil door materialen met een verschillende 

warmtegeleidingscoëfficiënt en/of;
 -Dikteveranderingen in de bouwschil en/of;
 -Aanslui�ngen tussen verschillende scheidingsconstruc�es, zoals wanden, vloeren en plafonds.".

Utiliteitsbouw Utiliteitsbouw 5 Plaatsen definitie utiliteitsbouw "Utiliteitsbouw
Alle gebruiksfuncties waarvoor een eis wordt gesteld aan de integrale energieprestatie, behalve 
woonfuncties en logiesfuncties niet zijnde een logiesgebouw. De gebruiksfuncties waarvoor een eis geldt 
voor de energieprestatie zijn bijeenkomstfuncties, celfuncties, gezondheidszorgfuncties, kantoorfuncties, 
logiesfuncties zijnde een logiesgebouw, onderwijsfuncties, sportfuncties en winkelfuncties.".

Woningbouw Woningbouw 5  Plaatsen defini�e woningbouw "Woningbouw
 Woonfunc�es en logiesfunc�es niet zijnde een logiesgebouw. Alle andere gebruiksfunc�es waarvoor een 
eis wordt gesteld aan de integrale energieprestatie, vallen in de categorie utiliteitsbouw.".

Gecontroleerde 
verklaring

Afwijken 6.5 Na afbeelding 6.2 toevoegen "Opmerking: In het geval van een berekening ter bepaling van de Rc-waarde 
volgens hoofdstuk 8 van de NTA 8800, mag afgeweken worden van de Rc-waarde genoemd in een 
gecontroleerde verklaring. Voor de basisopname is dit onder geen enkele voorwaarde toegestaan.".

Opnameformulier Verwijzing 6.7 Tekst "In bijlage F is het opnameformulier opgenomen dat als leidraad kan dienen voor de opname. Het 
gebruik van het opnameformulier is niet verplicht, invoer kan ook direct in softwarepakket worden 
verwerkt."aanpassen naar "In bijlage F is een sjabloon van het opnameformulier opgenomen dat als 
leidraad kan dienen voor de opname. Het gebruik van het opnameformulier is niet verplicht. Het is 
mogelijk om de invoer direct in een softwarepakket te verwerken.".

Omgevings-vergunning Oplevering 6.11 Laatste alinea laatste zin "Als dit niet het geval is, moet de energieprestatie met de werkelijk aanwezige 
woningkenmerken en energiebesparende maatregelen opnieuw worden bepaald bij oplevering." 
aanpassen naar "Als dit niet het geval is of niet kan worden aangetoond, moet er een nieuwe 
energieprestatiebepaling komen, gebaseerd op de werkelijk aanwezige woningkenmerken en 
energiebesparende maatregelen bij oplevering.
Opmerking: Dit kan dus betekenen dat de energieprestatie bij oplevering minder goed is, dan voor de 
omgevingsvergunning is bepaald als er onvoldoende bewijs is voor de woningkenmerken en toegepaste 
maatregelen.".

Bepaal de 
gebouwgrenzen

Thermische zone 7.1 In opmerkingen eerste punt "De thermische zone moet uit één geheel bestaan. Ruimten die niet direct 
grenzen aan de woning/het woongebouw worden beschouwd buiten de thermische zone te liggen. Dit 
geldt ook als er in deze ruimten verwarming aanwezig is (bijvoorbeeld een tuinhuisje bij een 
eengezinswoning). Als de energieprestatie van een woongebouw wordt bepaald, geldt deze regel dus voor 
ruimten die buiten het woongebouw liggen;" aanpassen naar "De thermische zone van een enkele 
woonfunctie moet uit één geheel bestaan. Ruimten die niet direct grenzen aan de woning worden 
beschouwd buiten de thermische zone te liggen. Dit geldt ook als er in deze ruimten verwarming aanwezig 
is (bijvoorbeeld een tuinhuisje bij een eengezinswoning). Als de energieprestatie van een woongebouw 
wordt bepaald, geldt deze regel voor ruimten die buiten het woongebouw liggen, bijvoorbeeld een 
vrijstaande opslagruimte;".

Technische ruimte 
grote installatie

Technische ruimte 7.1 Onder afb. 7.2 in opsomming bij tweede inspringing (ruimten die nooit tot de thermische zone behoren) 
punt 6 "Technische ruimten waar (collectieve) installaties staan voor verwarmen, koelen, ventilatie en 
tapwaterbereiding zijn opgesteld in gebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m²." 
aanpassen naar "Technische ruimten waar (collectieve) installaties staan voor verwarmen, koelen, 
ventilatie en tapwaterbereiding bedoeld voor een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m². Hierin vallen 
alleen de grote technische ruimten en niet kleinere technische ruimten zoals meterkasten en 
verdeelruimten per verdieping. In hoeverre de kleinere technische ruimten onderdeel zijn van de 
thermische zone moet worden bepaald aan de hand van de beslisschema’s in deze paragraaf. De 
gebruiksoppervlakte van grote technische ruimten die buiten de thermische zone liggen, mag dus niet in de 
energieprestatieberekening worden meegenomen. Bepaal dan of de technische ruimte een aangrenzende 
onverwarmde ruimte (AOR) of aangrenzende verwarmde ruimte (AVR) betreft met behulp van paragraaf 
8.2.8.".

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7
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Onderwerp Trefwoord Hoofdstuk / 
Paragraaf

Aanpassing

Gebouwgrenzen Thermische zone 7.1.2 In opmerkingen bij beslisschema's punt 5 "Radiatoren voor vorstbeveiliging mogen niet worden 
beschouwd als een gebouwgebonden warmte-afgiftesysteem. Mobiele verwarmingselementen en koelers, 
zoals elektrische kacheltjes en verplaatsbare airco's, vallen ook niet onder een gebouwgebonden warmte-
afgiftesysteem. Een CV-ketel geldt niet als een warmte-afgiftesysteem." aanpassen naar "Radiatoren voor 
vorstbeveiliging (en dus niet bedoeld voor het verwarmen voor het verblijf van personen)  mogen niet 
worden beschouwd als een gebouwgebonden warmte-afgiftesysteem. Mobiele verwarmingselementen, 
zoals elektrische kacheltjes en dergelijke mogen ook niet worden beschouwd als een gebouwgebonden 
warmte-afgiftesysteem.".

Gebouwhoogte Hoogste punt 8.1.4 In eerste zin "dak" aanpassen naar "hoogste punt".
Gebouwhoogte Dakopstand 8.1.4 Na eerste alinea invoegen "Ook constructies die boven het dak van het gebouw steken, zoals bijvoorbeeld 

dakopstanden, worden in de gebouwhoogte meegenomen. Schoorstenen en masten worden niet 
meegenomen voor de bepaling van de gebouwhoogte.".

Type draagconstructie Speciefieke interne 
warmtecapaciteit

8.1.6 Na eerste alinea invoegen "In bijlage J worden ook aanwijzingen gegeven hoe de indicatie de massa van 
bouwkundige constructies te bepalen.".

Thermische isolatie Panelen 8.2.2  In opsomming onder a�eelding 8.6 tweede punt "•Bij ramen en deuren moet de opening in de wand aan 
 de binnenzijde aangehouden worden, zie a�eelding 8.14 en 8.15;" aanpassen naar "•Bij ramen, deuren en 

paneelconstructies moet de opening in de wand aan de binnenzijde aangehouden worden, zie afbeelding 
8.14 en 8.15;".

Thermische isolatie Deuren 8.2.4 Bij deuren eerste vier zinnen "Als een deur bestaat uit minder dan 65% glas mag deze worden gesplitst in 
raam en deur, zie afbeelding 8.16. Er geldt dan voor het oppervlak van het raam de oppervlakte (inclusief 
glaslatten) van het glas in de deur. Het overige deel wordt dan als deur beschouwd. Een kozijn (dat meetelt 
voor de deur) wordt aan de deur toebedeeld." aanpassen naar "Als een deur bestaat uit minder dan 65% 
glas, moeten we deze splitsen in raam en deur. Voor het oppervlak van het raam geldt dan de oppervlakte 
(inclusief glaslatten) van het glas in de deur. Het overige deel wordt als deur beschouwd. Het kozijn, dat 
meetelt voor de deur, wordt aan de deur toebedeeld. Een deurspion (doorsnede ongeveer 1 cm) wordt 
niet als glas in een deur beschouwd.".

In opmerkingen bij beslisschema's punten 3 en 4 "3. Is in de ruimte in de gevel(s) of het dak (uitwendige 
scheidingsconstructies) meer dan 10% raamoppervlak aanwezig en bestaat meer dan 30% van de 
oppervlakte van het glas uit enkel glas?
4. Het gaat hier om uitwendige daglichtopeningen en deuren van de overige ruimte met een 
samengestelde U-waarde (kozijn inclusief glas/deur) ≥ 4,5 W/m²·K. Er is in het schema gekozen voor enkel 
glas, omdat deuren (ongeïsoleerd en geïsoleerd) in alle gevallen een U-waarde hebben die kleiner is dan 
4,5 W/m²·K. De U-waarde van dubbel glas in een kozijn is ook kleiner is dan 4,5 W/m²·K. Als zich een 
situatie voordoet waarbij de U-waarde van het raam en/of de deur toch groter is dan 4,5 W/m²·K, moet 4,5 
W/m²·K als grens worden aangehouden. N.B: Hiervan is sprake als de gemiddelde thermische weerstand 
van 70% van het totaal oppervlak van de uitwendige scheidingsconstructies (wanden, vloeren, panelen en 
daken) van de overige ruimte groter is dan de gemiddelde thermische weerstand van 70% van het 
oppervlak van de constructies tussen de overige ruimte en de rekenzone. Ramen en deuren in de 
uitwendige scheidingsconstructie en in de constructie tussen de overige ruimte en rekenzone worden 
hierbij buiten beschouwing gelaten. Het gaat om het netto oppervlak. Uitwendige scheidingsconstructies 
zijn diegenen die grenzen aan buitenlucht, kruipruimte, grond of water.
Een grotere thermische weerstand wordt veroorzaakt door een dikker isolatiepakket in de constructies, of 
doordat er in de ene constructie (zonder isolatie) wél een spouw aanwezig is en in de andere constructie 
(zonder isolatie) geen spouw aanwezig is. Als er in de ene constructie een spouw zit en in de andere 
constructie isolatie dan heeft de constructie met isolatie een grotere thermische weerstand;" aanpassen 
naar "3. Is in de ruimte in de gevel(s) of het dak (uitwendige scheidingsconstructies) meer dan 10% 
raamoppervlak aanwezig en bestaat meer dan 30% van de oppervlakte van het glas uit enkel glas? Het gaat 
hier om uitwendige daglichtopeningen en deuren van de overige ruimte met een samengestelde U-waarde 
(kozijn inclusief glas/deur) ≥ 4,5 W/m²·K. Er is in het schema gekozen voor enkel glas, omdat deuren 
(ongeïsoleerd en geïsoleerd) in alle gevallen een U-waarde hebben die kleiner is dan 4,5 W/m²·K. De U-
waarde van dubbel glas in een kozijn is ook kleiner is dan 4,5 W/m²·K. Als zich een situatie voordoet 
waarbij de U-waarde van het raam en/of de deur toch groter is dan 4,5 W/m²·K, moet 4,5 W/m²·K als grens 
worden aangehouden. N.B: Hiervan is sprake als de gemiddelde thermische weerstand van 70% van het 
totaal oppervlak van de uitwendige scheidingsconstructies (wanden, vloeren, panelen en daken) van de 
overige ruimte groter is dan de gemiddelde thermische weerstand van 70% van het oppervlak van de 
constructies tussen de overige ruimte en de rekenzone. Ramen en deuren in de uitwendige 
scheidingsconstructie en in de constructie tussen de overige ruimte en rekenzone worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten. Het gaat om het netto oppervlak. Uitwendige scheidingsconstructies zijn diegenen 
die grenzen aan buitenlucht, kruipruimte, grond of water.
4. Een grotere thermische weerstand wordt veroorzaakt door een dikker isolatiepakket in de constructies, 
of doordat er in de ene constructie (zonder isolatie) wél een spouw aanwezig is en in de andere constructie 
(zonder isolatie) geen spouw aanwezig is. Als er in de ene constructie een spouw zit en in de andere 
constructie isolatie dan heeft de constructie met isolatie een grotere thermische weerstand;".

7.1.2Thermische zoneGebouwgrenzen

Hoofdstuk 8
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Onderwerp Trefwoord Hoofdstuk / 
Paragraaf

Aanpassing

Perimeter Begane grondvloer 8.2.7 Eerste zin "Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond of kruipruimte moet de perimeter worden 
bepaald." aanpassen naar "Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond, een onverwarmde kelder 
of kruipruimte, moet de perimeter worden bepaald. Voor keldervloeren gelegen in de rekenzone grenzend 
aan grond of een kruipruimte moet ook de perimeter bepaald worden.".

Perimeter Keldervloer 8.2.7 Eerste alinea laatste zin "Als de begane grondvloer niet tot de rekenzone behoort, is de perimeter niet van 
toepassing." aanpassen naar "Als de begane grondvloer of keldervloer niet tot de rekenzone behoort, is de 
perimeter niet van toepassing.".

Begrenzing Sterk geventileerde 
ruimten

8.2.8 In Aangrenzend onverwarmde ruimten (AOR) vierde alinea tweede zin in verwijderen "Garages, voor het 
parkeren van auto’s, zijn per definitie een AOR".

Begrenzing AOS 8.2.8 In Aangrenzend onverwarmde serres tweede alinea "Als de AOS toch wordt meegenomen, moet de 
kozijnfractie van de afscheiding met buiten (Ffr;ue,zi) worden bepaald. Deze wordt berekend als de 
verhouding tussen de totale ondoorzichtige en de totale ondoorzichtige plus doorzichtige oppervlakte van 
de afscheiding met buiten van de aangrenzende onverwarmde serre. 
Voor de bepalingsmethode zie paragraaf 7.6.4 van de NTA 8800.
Opmerking: In de basisopname wordt de aangrenzende onverwarmde serre als buiten aangehouden." 
aanpassen naar "Als de AOS toch wordt meegenomen, wordt het positieve effect van de 
zonnewarmtewinst in de aangrenzende serre meegenomen. Hiervoor moeten de inpandige niet-
transparante oppervlakken (dus geen deuren, ramen en panelen) worden opgegeven. Dit betreft dus de 
vloer van de serre en de constructie tussen de AOS en de rekenzone. Daarnaast moet voor de uitwendige 
scheidingsconstructies van de AOS worden opgegeven:
 -Aw, oppervlakte van de ramen in de uitwendige scheidingsconstruc�e van de AOS;
 -de g-waarde van het glas in de uitwendige scheidingsconstruc�es van de AOS;
 -de kozijnfrac�e van de ramen in de uitwendige construc�eis (Afr/Aw), forfaitair geldt 0,25;
 -Acaos, oppervlakte van de niet transparante uitwendige scheidingsconstruc�es van de AOS.

Voor meer informatie over de bepalingsmethode zie paragraaf 7.6.4 van de NTA 8800.
Opmerking: In de basisopname wordt de scheidingsconstructie aan de aangrenzende onverwarmde serre 
beschouwd als grenzend aan buitenlucht.".

Begrenzing Sterk geventileerde 
ruimten

8.2.8 In Sterk geventileerde ruimten invoegen na einde eerste zin "of aangrenzende ruimten die via één of meer 
niet-afsluitbare openingen met een totale oppervlakte (dus gesommeerd) van minimaal 0,2 m² in 
verbinding met de buitenlucht staan. Dit is een bijzondere vorm van aangrenzend onverwarmde ruimten, 
die continu in directe verbinding staan met buitenlucht.
Garages, voor het parkeren van auto’s, zijn een sterk geventileerde ruimte per definitie en moeten altijd 
buiten de thermische zone worden geplaatst. 
Voor scheidingsconstructies grenzend aan sterk geventileerde ruimten wordt in de basisopname het 
energieverlies door de thermische schil gelijk gesteld aan een scheidingsconstructie grenzend aan 
buitenlucht. Let op, er is dan echter geen (significante) zoninstraling op transparante constructies in 
tegenstelling tot een scheidingsconstructie grenzend aan buitenlucht.".

Thermische 
eigenschappen

Transparante 
constructies

8.2.11 Eerste twee zinnen "Hierna worden de middelen gegeven om de thermische eigenschappen van de 
verschillende constructies te bepalen. De Rc-waarde moet op de volgende manier worden bepaald, zie 
afbeelding 8.27." aanpassen naar "In deze paragraaf beschrijven we de middelen om de thermische 
eigenschappen van de verschillende constructies te kunnen bepalen.
De Rc-waarde van gesloten, niet-transparante constructies moet bepaald worden volgens het schema van 
afbeelding 8.27. De U-waarde van ramen, deuren, panelen en/of transparante constructies moet bepaald 
worden met het schema van afbeelding 8.28. ".

Thermische 
eigenschappen

Transparante 
constructies

8.2.11 Na afbeelding 8.28 invoegen "In dit opnameprotocol wordt onderscheid gemaakt in niet-transparante en 
transparante constructies. Panelen in kozijnwerk, luiken, gesloten deurconstructies en dergelijke worden in 
het kader van de thermische eigenschappen geduid als transparante constructies, omdat voor deze 
constructies wordt gerekend met een U-waarde voor de thermische isolatie.".

Thermische 
eigenschappen

Transparante 
constructies

8.2.11 Verwijzing in laatste zin boven tabel 8.7 "paragraaf 8.2.14." aanpassen naar "paragraaf 8.2.13.".

Thermische 
eigenschappen

Materiaal-
eigenschappen

8.2.12 In vierde zin aan einde invoegen ", zoals vermeld in een DOP of de productspecificaties van een 
leverancier".

Thermische 
eigenschappen

Puntvormige 
thermische bruggen

8.2.12 Bij puntvormige bruggen na tabel invoegen "De puntvormige thermische bruggen moeten per 
constructieonderdeel en oriëntatie worden opgegeven.".
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Thermische 
eigenschappen

Ramen, deuren en 
panelen

8.2.12 Bij [DETAIL] Ramen, deuren en panelen in tweede alinea na eerste zin invoegen "Let op bij 
kwaliteitsverklaringen van deurconstructies of de kwaliteitsverklaring van toepassing is op alleen het 
deurblad, het deurblad inclusief kozijn en/of het deurblad inclusief eventuele glasopeningen.".

Thermische 
eigenschappen

Ramen, deuren en 
panelen

8.2.12 Aan einde paragraaf invoegen "Voor de bepaling van de U-waarde van in kozijnen opgenomen panelen in 
uitwendige scheidingsconstructies, met een gekende isolatiedikte voor alle isolatiematerialen, mits de 
dikte van het isolatiemateriaal rekenkundig is afgerond op een veelvoud van 10 mm, mag de U-waarde 
worden bepaald aan de hand van hoofdstuk 8 van de NTA 8800.  Als deze informatie niet beschikbaar is, is 
het ook toegestaan om gebruik te maken van de in bijlage I van NTA 8800 opgegeven forfaitaire waarde 
voor panelen.".

Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In eerste zin "Rc-waarde" aanpassen naar "Rc- en U-waarde". 
Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In tweede opsomming stap 1 en stap 3 "Rc-waarde" aanpassen naar "Rc- of U-waarde". en bij tweede 

opsomming in stap 6 eenmaal aanpassen naar "thermische isolatiewaarde". 
Kwaliteit isolatie Kwaliteit 8.2.13 Aan einde eerste paragraaf invoegen "Als uit de controle blijkt dat onvoldoende of geen bewijs is 

aangeleverd, wordt een verslechtering van 10% op de thermische prestaties van de desbetreffende 
constructie toegepast.". 

Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In tweede opsomming bij stap 1 en stap 3 "Rc-waarde" aanpassen naar "Rc- of U-waarde". 
Kwaliteit isolatie Kwaliteit 8.2.13 In tweede opsomming bij stap 2 en stap 3 "niet-prefab" aanpassen naar "(niet-)prefab". 
Kwaliteit isolatie Kwaliteit 8.2.13 In tweede opsomming bij stap 4 aan einde invoegen ". Voor prefabconstructies en elementen die op de 

bouw zijn gemonteerd mag ervan worden uitgegaan dat de inwendige niet zichtbare aansluitingen van 
isolatiematerialen goed zijn". 

Kwaliteit isolatie Kwaliteit 8.2.13 In tweede opsomming bij stap 6 aan einde eerste zin invoegen "of 10% hogere U-waarde bij panelen". 

Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In tweede opsomming bij stap 6 "Rc-waarde" aanpassen naar "thermische isolatiewaarde".
Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In opmerking van ad.1 eerste twee zinnen "Het aanleveren van foto's van de aansluiting van het 

isolatiemateriaal of infrarood foto’s is voldoende. Er zijn geen  criteria voor de beoordeling van de foto's." 
aanpassen naar "Het aanleveren van foto's van de aansluiting van het isolatiemateriaal of infrarood foto'’s 
waarop de isolatielagen en de aansluitingen daartussen zichtbaar zijn is voldoende. Er zijn geen 
aanvullende criteria voor de beoordeling van de foto's.". 

Kwaliteit isolatie U-waarde 8.2.13 In opmerking van ad.2 "Rc-waarde" aanpassen naar "Rc- of U-waarde". 
Kwaliteit isolatie Kwaliteit 8.2.13 Laatste paragraaf "Als het isolatiemateriaal niet te bepalen is, wordt er uit gegaan van de forfaitaire 

waarde voor isolatiemateriaal uit de NTA 8800 bijlage E tabel E.10 en E.11. 
Bij houtskeletbouw geldt als uitgangspunt een houtpercentage van 25%. In deze situatie moet de Rc-
waarde dus opnieuw berekend worden aan de hand van hoofdstuk 8 van de NTA 8800, rekening houdend 
met de rest van de constructie." aanpassen naar "Als het isolatiemateriaal niet te bepalen is, wordt er uit 
gegaan van de forfaitaire waarde voor de warmtedoorgangscoefficient van het isolatiemateriaal uit de NTA 
8800 bijlage E tabel E.10 en E.11. In deze situatie moet de Rc-waarde dus opnieuw berekend worden aan 
de hand van hoofdstuk 8 van de NTA 8800, rekening houdend met de rest van de constructie.
Bij houtskeletbouw geldt forfaitair een houtpercentage van 25%. Uiteraard moet het werkelijke 
houtpercentage aangehouden worden indien bekend.". 

Thermische isolatie Rc-waarde 8.2.14.1 In eerste zin bij algemeen beslisschema Rc-waarde "panelen" verwijderen en na beslisschema boven tabel 
tekst invoegen "De in onderstaande tabellen gegeven Rc-waarden gelden voor de gesloten uitwendige 
scheidingsconstructies. Hierbij wordt met uitwendig bedoeld grenzend aan buitenlucht of water, 
aangrenzend onverwarmde ruimten/serres, aangrenzend sterk geventileerde ruimten, grond en 
kruipruimten.".

Thermische 
eigenschappen

Bij [DETAIL] Lineaire thermische bruggen na figuur "Lineaire thermische bruggen bevinden zich bij 
aansluitingen tussen verschillende scheidingsconstructies, zoals wanden, vloeren en plafonds, waarbij de 
constructie grenst aan buiten, sterk geventileerde ruimten, aangrenzende onverwarmde ruimten/serres. 
In de bovenstaande afbeelding 8.29 zijn de lineaire thermische bruggen tussen de verschillende 
scheidingsvlakken die grenzen aan buiten met een letter aangegeven. Het gaat dan om a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j en k. Lineaire thermische brug V grenst aan een ander ruimte/gebouw en wordt niet meegenomen. 
Lineaire thermische bruggen X, Y, Z en W grenzen ook aan een ander gebouw (bijvoorbeeld naastliggende 
woning), maar ook deels aan de buitenlucht; deze worden wel meegenomen. Bij tussenwoningen en 
hoekwoningen is er in dit voorbeeld dus sprake van een gelijk aantal lineaire thermische bruggen." 
aanpassen naar "Lineaire thermische bruggen bevinden zich bij aansluitingen tussen verschillende 
scheidingsconstructies, zoals wanden, vloeren en plafonds, waarbij de constructie grenst aan buiten, sterk 
geventileerde ruimten, aangrenzende onverwarmde ruimten/serres. 
In de bovenstaande afbeelding 8.29 zijn de lineaire thermische bruggen tussen de verschillende 
scheidingsvlakken die grenzen aan buiten met een letter aangegeven. Het gaat dan om a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j, k, l, m, n en p. Lineaire thermische brug q en v grenst aan een ander ruimte/gebouw (AVR, bijvoorbeeld 
een naastgelegen woning) en wordt niet meegenomen. Lineaire thermische bruggen w, x, y en z grenzen 
ook aan een ander gebouw (AVR), maar ook deels aan de buitenlucht. Deze worden voor de helft 
meegenomen. Lineaire bruggen i, j, k en o grenzen aan een AOR/AOS en worden ook verdeeld over de 
rekenzone en de AOR/AOS. 
De lineaire thermische bruggen moeten per oriëntatie en per constructieonderdeel worden opgegeven. 
Lineaire bruggen a, b, c, d, e, f en g worden elk naar rato worden toebedeeld aan de aparte 
oriëntaties/scheidingsconstructies. Hierbij geldt dat voor lineaire bruggen die aan meer dan één rekenzone 
grenzen of de scheiding tussen de rekenzone en een AOR/AOS vormen, bijvoorbeeld bruggen i, j, k, o en w, 
x, y en z deze over de rekenzone en de aangrenzende ruimten moeten worden verdeeld. 
De lineaire bruggen grenzend aan de begane grondvloeren of kelders en buitenlucht, water of grond 
moeten ook worden meegenomen.".

8.2.12Lineaire thermische 
bruggen
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Thermische isolatie Rc-waarde 8.2.14.1 Paneelconstructies in tabellen voor gesloten scheidingscontructies verwijderen. 
Panelen U-waarde 8.2.14.5 Bij paneelconstructies moeten U-waarden opgegeven worden in plaats van Rc-waarden. Paragraaftekst en 

invulling is hierop aangepast. Tabellen uit bijlage I van de NTA 8800 overgenomen voor paneelconstructies. 
Ingevoegd  nieuw beslisschema U-waarde paneel. Nummeringen en verwijzingen figuren en tabellen zijn 
hierop aangepast, zie bijlage A van dit document. 

Kruipruimte Isolatie van 
kruipruimte

8.2.14.7 Bij isolatie van kruipruimte in tabel in kolom Gegevens indien onbekend "Bodem geïsoleerd 
Ja/Nee/onbekend" aanpassen naar "Bodem ongeïsoleerd".

Kruipruimte Kruipruimte-ventilatie 8.2.14.7 Titel "Kruipruimte ventilatie" aanpassen naar "[DETAIL] Kruipruimteventilatie". 

Kruipruimte Kruipruimte-ventilatie 8.2.14.7 Bij kruipruimteventilatie eerste zin "Er moet worden opgegeven wat de oppervlakte is van de 
ventilatieopeningen per meter omtreklengte van de kruipruimte." aanpassen naar "Er moet bij een 
detailopname worden opgegeven wat de oppervlakte is van de ventilatieopeningen per meter van de 
perimeter van de kruipruimte. Voor de basisopname of als de gegevens niet bekend zijn wordt uitgegaan 
van een forfaitaire waarde voor de kruipruimteventilatie."

Kruipruimte Kruipruimte-ventilatie 8.2.14.7 Bij kruipruimteventilatie in tabel eerste kolom "Bepaal de oppervlakte van de vrije doorlaat van 
ventilatieopeningen per m omtreklengte van de kruipruimte [m²/m]" aanpassen naar "[DETAIL] 
Oppervlakte ε van de ventilatieopeningen".

Kruipruimte Kruipruimte-ventilatie 8.2.14.7 Bij kruipruimteventilatie onder tabel invoegen "Opmerking: ε is oppervlakte van de ventilatieopeningen per 
strekkende meter perimeter van de kruipruimte.".

Leidingdoorvoeren Rioolbe-/-ontluchters 8.2.15 Aan einde eerste zin toevoegen "en rioolbeluchters/-ontluchters"

Leidingdoorvoeren Verdeling warmte-
overdrachts-
coefficient

8.2.15 Opmerking 2 "2. Met aangrenzende rekenzones of verwarmde ruimten worden uitsluitend de 
aangrenzende rekenzones en verwarmde ruimten voor het leidingdeel grenzend aan de rekenzone 
waarvoor de energieprestatie wordt bepaald bedoeld;" aanpassen naar "Voor verticale leidingen die de 
thermische schil doorbreken, in directe verbinding staan met de buitenlucht en aan meer dan één 
rekenzone of aan een aangrenzend verwarmde ruimte grenzen, moet de warmteoverdrachtcoëfficiënt via 
deze verticale leidingen gelijkmatig worden verdeeld over de aangrenzende rekenzones en aangrenzend 
verwarmde ruimtes. Bij deze verdeling van leidingen grenzend aan de rekenzone moet uitsluitend gekeken 
worden naar het aantal aangrenzende rekenzones of aangrenzend verwarmde ruimtes van het deel van de 
leiding dat grenst aan de rekenzone. Het totaal aantal aangrenzende rekenzones of aangrenzend 
verwarmde ruimtes over het verloop van de totale leiding is niet relevant;"

Zonwering Rolluik 8.2.16 In opsomming tweede punt aan einde nieuw ingesprongen punt toevoegen "Binnenzonwering moet alleen 
worden meegerekend wanneer deze onlosmakelijk deel uitmaakt van het klimatiseringssysteem. Dit is het 
geval wanneer de binnenzonwering automatisch gestuurd is en gekoppeld is aan een 
gebouwbeheersysteem dat de klimatisering regelt. Dit komt weinig voor bij woningbouw.".

Zonwering Rolluik 8.2.16 In opsomming derde punt verwijderen "Buitenzonwering mag alleen worden meegerekend als:
Deze gebouwgebonden is en;
Deze door een automatische regeling wordt aangestuurd, of van binnen uit bedienbaar is.".

Zonwering Rolluik 8.2.16 In de tabel toevoegen "Aluminium rolluiken (buiten toegepast)" met kleuropties Wit en Overige kleuren.

Zonwering Gemetalliseerde 
weefsels

8.2.16 In de tabel toevoegen "Gemetalliseerde weefsels (binnen toegepast)".

Beschaduwing Overige belemmering 8.2.17  In de tabel bij basismethode verwijderen "oRela�eve breedte bb van zijbelemmeringen".

Beschaduwing Kleine belemmeringen 8.2.17 Laatste zin boven afb. 8.40 "Als de overstek bij minder dan 70% van de gehele raambreedte aanwezig is, 
moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als 'geen overstek'."  aanpassen naar "Als de overstek 
bij minder dan 20% van de gehele raambreedte aanwezig is, moet dit voor het gehele raam beschouwd 
worden als 'geen overstek'.".

Beschaduwing Overstekken 8.2.17 Onder afbeelding 8.40 tekst "Indien er ramen onder elkaar zijn aangebracht met boven het bovenste raam 
een overstek, moet per raam worden nagegaan of er sprake is van een overstek. Voor PV-panelen en 
zonnecollectoren moeten belemmeringen ook worden opgegeven. Voor de bepaling van de relatieve 
hoogte hb en relatieve breedte bb van belemmeringen van ramen en zonne-energiesystemen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 16."  aanpassen naar "Indien er ramen onder elkaar zijn aangebracht (of er is een 
orizontale verdeling van het glasvlak gemaakt met kozijnprofielen), waarvan het bovenste raam een 
overstek kent, moet per raam worden nagegaan of er sprake is van een overstek. Voor verticale 
raamindelingen is het niet nodig om voor elk raamdeel de relatieve hoogte en breedte van de 
(zij)belemmeringen te bepalen. Voor de bepaling van de relatieve hoogte hb en relatieve breedte bb van 
belemmeringen van ramen en zonne-energiesystemen wordt verwezen naar hoofdstuk 16.".
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Verwarming Verwarmings-
installaties

9.2 Aan begin paragraaf invoegen "Een verwarmingsinstallatie omvat de installaties die het proces van 
warmtetoevoeging ten behoeve van thermische behaaglijkheid  mogelijk maken. Een opwekker, een 
distributiesysteem en een afgiftesysteem zijn hier minimaal een onderdeel van.".

Opwekkers Elektrische 
verwarming

9.3 In tabel twee rijen met aspecten "Lokale elektrische verwarming" en "Centrale elektrische 
luchtverwarming" samenvoegen tot "Elektrische verwarming". Paragraafnummering hierop aanpassen in 
tabel en in hoofdstuk 9. In tweede opsomming na tabel ook punt 4 "Lokale elektrische verwarming" en 
punt 5 "Centrale elektrische luchtverwarming" samenvoegen tot punt 4 "Elektrische verwarming". 
Nummering in opsomming hierop aanpassen.

Opwekkers Opwektoestellen 9.3 In opmerking onder tabel 9.3 laatste zin verwijderen "In het opnameprotocol wordt verder alleen de 
forfaitaire methode uitgewerkt.".

Opwekkers Opwektoestellen 9.3 In hele hoofdstuk verwijzingen aanpassen naar nieuwe paragraafnummering door weghalen 9.3.1.5 
Centrale elektrische luchtverwarming. 

Opwekkers Elektrische 
verwarming

9.3.1.1 In herkennen onder laatste zin alinea invoegen "Het uitgangspunt voor de hulpenergie is dat lokale 
gaskachels en oliekachels geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnetwerk (stekker).".

Opwekkers Backup element 9.3.1.3 Bij mono en bivalent aan einde alinea opmerking invoegen "Opmerking: Elektrische backup elementen, die 
in veel elektrische warmtepompen voorkomen, worden niet gezien als tweede opwekker.".

Opwekkers Hulpenergie ventilator 9.3.1.3 Bij herkennen invoegen na vierde alinea "Een VRF/VRV systeem is in de verwarmingsfunctie een lucht-
/luchtwarmtepomp. Voor deze systemen moet de hulpenergie voor de ventilator nog worden 
meegenomen (ventilatorconvector bij afgiftesystemen, zie paragraaf 9.5.2.1).".

Opwekkers Elektrische 
verwarming

9.3.1.4 Paragraaf "9.3.1.4 Lokale elektrische verwarming
 •Lucht of stralingsverwarming (bijvoorbeeld infrarood);
  •Voorzien van speksteen (accumula�e)." aanpassen naar "9.3.1.4Elektrische verwarming

Herkennen
Elektrische luchtverwarming is een type verwarming waarbij de lucht wordt verwarmd zonder dat in de 
ruimte via deze verwarming met infrarode straling worden verwarmd. 
Een elektrische ventilatorkachel is een voorbeeld van lokale luchtverwarming. Infraroodpanelen zijn een 
voorbeeld van lokale elektrische stralingsverwarming. 
 Bepalen
 •Lucht of stralingsverwarming (bijvoorbeeld infrarood);
 •Voorzien van speksteen (accumula�e).".

Opwekkers Centrale 
luchtverwarming

9.3.1.5 Paragraaf vervallen "9.3.1.5 Centrale elektrische luchtverwarming". Nummering onderstaande 
subparagrafen aanpassen.

Opwekkers Externe 
warmtelevering

9.3.1.7 Vijfde zin "De warmteopwekker bevindt zich buiten het gebouw (al dan niet op hetzelfde perceel)." 
aanpassen naar "De warmteopwekker bevindt zich buiten het gebouw en buiten het perceel (als de 
opwekker zich op hetzelfde perceel bevindt, is er geen sprake van externe warmtelevering maar van een 
collectieve installatie).".

Opwekkers Externe 
warmtelevering

9.3.1.7 Zesde tot en met achtste zin "Als de warmteopwekker zich in een ander gebouw bevindt, moet ook de 
feitelijke opwekker worden bepaald. Als het gebouw van dezelfde eigenaar is, kan de warmteopwekker 
worden opgenomen. In de andere gevallen is het ook toegestaan om de installatie te inspecteren (en als 
warmteopwekker in te voeren)." aanpassen naar "Als de warmteopwekker zich in een ander gebouw 
bevindt, moet ook de feitelijke opwekker worden bepaald (als dit mogelijk is).".

Opwekkers Temperatuurklasse 9.3.4   In opsomming derde punt "•Bij overige afgi�esystemen:" aanpassen naar "•Bij overige afgi�esystemen 
(inclusief verwarming via de luchtbehandeling):".

Opwekkers Opstelplaats 
opwektoestel

9.3.5 In herkennen opmerking "Opmerking: In hoeverre de technische ruimte als verwarmd of onverwarmd AOR 
moet worden beschouwd, moet worden bepaald op basis van paragraaf 7.1. 
Als de technische ruimte volgens deze paragraaf behoort tot de thermische zone van het gebouw, dan 
wordt de aangrenzende ruimte als verwarmd beschouwd. Behoort de aangrenzende ruimte niet tot de 
thermische zone van het gebouw, dan wordt de aangrenzende ruimte als onverwarmd beschouwd." 
aanpassen naar "Opmerking: In hoeverre de technische ruimte als aangrenzende verwarmde ruimte (AVR) 
of aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) moet worden beschouwd, moet worden bepaald op basis van 
paragraaf 8.2.8. 
Voor technische ruimten die volgens paragraaf 7.1 behoren tot de thermische zone van het gebouw, dan 
wordt deze als aangrenzende verwarmde ruimte beschouwd.". 

Distributie Distributiemedium 9.4.1 Na tabel 9.10 invoegen "Opmerking: distributieystemen (pompen, distributieleidingen en warmtemeters) 
die ook voor de distributie van warm tapwater of koelwater worden gebruikt moeten maar één keer 
worden ingevoerd. Hierbij moet wel aangegeven worden voor welke functies het distributiesysteem wordt 
gebruikt.". 

Distributie Distributiemedium 9.4.1 Bij bepalen "Bepaal welk distributiemedium er is." aanpassen naar "Bepaal of er sprake is van de distributie 
van warmte met water.". 

Distributie 2-pijpssysteem 9.4.2 Bij voorbeeld afb. 9.10 titel figuur "Afb. 9.10 Tichelman systeem (2-pijpssysteem, lengte naar aanvoer en 
retour naar alle radiatoren even lang)" aanpassen naar "Afb. 9.10 Tichelman systeem (2-pijpssysteem, 
aanvoerleiding en retourleiding van en naar alle radiatoren even lang)". 

Hoofdstuk 9
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Distributie Pompen 9.4.4 Eerste alinea "In installaties zijn pompen opgenomen om het warme water te laten circuleren. Een 
hoofdcirculatiepomp bij een collectief verwarmingssysteem en/of aanvullende circulatiepompen bij een 
collectief systeem of bij een individueel verwarming bij vloerverwarming. Er kunnen ook pompen voor 
komen bij warmtelevering derden." aanpassen naar "In installaties zijn pompen opgenomen om het warme 
water te laten circuleren. Het gaat dan om een hoofdcirculatiepomp bij een collectief verwarmingssysteem 
en/of aanvullende circulatiepompen bij een collectief systeem of om een circulatiepomp voor 
vloerverwarming bij een individueel systeem bij vloerverwarming. Bij warmtelevering door derden komt 
een hoofdcirculatiepomp altijd voor als de warmte via een warmtewisselaar aan het gebouw wordt 
afgegeven.". 

Distributie Pompen 9.4.4 Tweede alinea "Complete toestellen hebben een geïntegreerde pomp. In andere gevallen is er tenminste 
één separate circulatiepomp aanwezig." aanpassen naar "Complete toestellen hebben een geïntegreerde 
pomp. In andere gevallen is er tenminste één separate circulatiepomp aanwezig in het distributiesysteem.
Alle circulatiepompen in het distributiesysteem die niet integraal met de opwekker zijn opgenomen 
moeten worden meegenomen.". 

Distributie Pompvermogen 9.4.4 Bij vermogen pomp na eerste zin invoegen "Het opgenomen vermogen van de pomp is afhankelijk van de 
volumestroom (flow), de drukopbrengst, het pomprendement en het motorrendement van de pomp.". 

Distributie EEI 9.4.4 Bij Energie-efficientie index pomp aan einde paragraaf invoegen "Indien het distributiesysteem van 
meerdere pompen met een bekende EEI is voorzien, moet de EEI  worden bepaald middels het gewogen 
rekenkundig gemiddelde van EEI op basis van het maximale vermogen van deze pompen.".

Distributie Pompvermogen 9.4.4 Bij herkennen eerste zin  "Het werkelijk vermogen van de pomp(en) kan worden gevonden op het type 
plaatje van de pomp of op de technische specificaties van de betreffende pomp" aanpassen naar "Het 
werkelijk vermogen van de pomp(en) kan worden gevonden in een vermogensberekening van het 
distributiesysteem". 

Distributie Pompvermogen 9.4.4 Bij bepalen in eerste punt verwijderen ". Dit is het elektrisch vermogen zoals vermeld op het typeplaatje".

Distributie Leidingverliezen 9.4.5.1  In opmerkingen onder tabel na tweede punt invoegen "•Als er binnen een distribu�esysteem voor 
ruimteverwarming leidingen met variërende diameter en/of isolatiedikte voorkomen, dan wordt bepaald 
welke situatie het meest voorkomt, deze situatie wordt dan opgegeven;".

Distributie Leidingverliezen 9.4.5.1 Voor [DETAIL] Herkennen invoegen "Herkennen
Isolatie rondom verwarmingsleidingen is meestal te herkennen aan een buisvorming schuimachtig 
materiaal of minerale wol dat de metalen verwarmingsleiding bekleed. 
Bij leidingen die zijn ingestort in de vloer of de wand (ingebed) kan veelal uitgegaan worden van niet 
geisoleerde leidingen.".

Distributie Leidingverliezen 9.4.5.1 Na [DETAIL] Herkennen invoegen "Leidingverliezen bepalen 
 •Bepaal per distribu�esysteem of deze geïsoleerde of ongeïsoleerde leidingen hee�; 
 •Bepaal in het geval van geïsoleerde leidingen, wat het jaar van installa�e is. Bij een onbekend jaar van 

installatie moet het bouwjaar gehanteerd worden;
 •Stel vast of beves�gingsbeugels, kleppen of andere appendages geïsoleerd zijn.

Voor situaties waarbij minder dan 90% van de totale leidinglengte geïsoleerd is, wordt de leidinglengte 
opgesplitst in een geisoleerd deel en een niet geisoleerd deel of de hele leidinglengte wordt beschouwd als 
niet geïsoleerd. 
Ingebedde geïsoleerde circulatieleidingen komen in de praktijk weinig voor. ".

Distributie Leidingverliezen 9.4.5.1 In opsomming in [DETAIL] Gedetailleerd leidingverliezen bepalen verwijderen laatste twee punten. 

Distributie Leidingverliezen 9.4.5.1 Einde alinea voor laatste zin na afbeelding invoegen "Voor situaties waarbij de leidingdiameters in het 
systeem variëren, de specificaties (warmtedoorgangscoëfficiënt of dikte) van de isolatie anders zijn of 
leidingdelen niet geïsoleerd zijn of leidingdelen zijn ingebed en andere vrijliggend zijn, moet de meest 
voorkomende situatie worden opgenomen. Dit is dan de situatie die van toepassing is op de grootste 
lengte van de leiding.".

Distributie Leidinglengte 9.4.5.2 Eerste zin "Nagegaan dient te worden of de leidingen of delen van de leidingen door verwarmde of 
onverwarmde ruimte lopen." aanpassen naar "Nagegaan moet worden of de leidingen of delen van de 
leidingen door verwarmde of onverwarmde ruimte lopen. Als leidingen door onverwarmde ruimten lopen, 
moet de leidinglengte van dat leidingdeel worden bepaald.
Voor woningbouw worden de leidinglengten forfaitair bepaald op basis van het gebruiksoppervak en het 
aantal bouwlagen dat is aangesloten op het distributiesysteem.".

Distributie Leidinglengte 9.4.5.2 Bij onverwarmde of verwarmde ruimte opsomming "• Als er leidingen door een onverwarmde ruimte 
lopen en de onverwarmde ruimte is niet toegankelijk, houd dan aan dat 15% van de leidinglengte door een 
onverwarmde ruimte lopen;
Als er leidingen door een kruipruimte lopen en er is geen tekening (behorend bij het gebouw) aanwezig 
waarop de leidinglengtes zijn aangegeven, houd dan aan dat 15% van de leidinglengte door een 
onverwarmde ruimte loopt. Dit is ook het geval als een deel van de leidingen door een toegankelijke 
onverwarmde ruimte en de kruipruimte loopt." aanpassen naar "Bepalen
Bepaal per verwarmingssysteem:
 •Ga na of een deel van de leidingen door een onverwarmde ruimte lopen en bepaal de lengte van deze 

leidingdelen;
 •Als er leidingen door een onverwarmde ruimte lopen en de lengte van het leidingdeel is niet op te nemen 

of er is geen tekening (behorend bij het gebouw) aanwezig waarop de leidinglengtes zijn aangegeven, houd 
dan 'onbekend' aan (15% van de totale forfaitair bepaalde leidinglengte wordt dan aangehouden)".
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Distributie Warmtemeters 9.4.6 Paragraaf "Ga na of er een  warmtemeter in de distributieleiding van de rekenzone aanwezig is. (ja/nee).
Indien ja, geef het aantal warmtemeters op.
Bij het bovenstaande onderdeel is er geen inklap." aanpassen naar "Herkennen Ga na of er een of meer 
warmtemeter(s) in de distributieleiding van de rekenzone aanwezig zijn. (ja/nee).
Bij een berekening van een unit of bouwdeel het aantal warmtemeters voor dat bouwdeel opnemen en 
niet het aantal voor alle rekenzones van het gehele gebouw. 
Let op, dit gaat over warmtemeters op de distributieleiding en niet over warmteafgiftemeters aan 
radiatoren in de ruimten.
Bepalen
Geef het aantal warmtemeters van de (collectieve) installatie op.
Bij het bovenstaande onderdeel is er geen inklap.".

Afgiftesystemen Hoogte 9.5.1 De tweede alinea/opsomming "Er worden drie  hoogte-categorieën onderscheiden:
 •Lager dan of gelijk aan 4 m;
 •Hoger dan 4 meter maar lager dan of gelijk 8 m;
 •Hoger dan 8 meter." aanpassen naar "Er worden  twee hoogte-categorieën onderscheiden:
 •Lager dan of gelijk aan 4 m;
 •Hoger dan 4 meter.". 

De tabel in deze paragraaf hierop aanpassen.
Afgiftesystemen Hoogte 9.5.1 Bij bepalen na laatste zin invoegen "Bij hoogten vanaf 4 meter moet de werkelijke waarde voor de hoogte 

worden opgegeven.".
Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2 In opsomming bij luchtverwarming (derde punt) toelichting invoegen "1) Er is sprake van luchtverwarming 

als er geen andere afgiftesystemen aanwezig zijn en de lucht het enige afgiftesysteem is van warmte in de 
rekenzone of als de lucht op ruimteniveau wordt naverwarmd.".

Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2  In opsomming tweede punt "•Oppervlakteverwarming (vloer-, wand- en plafondverwarming) in ruimtes 
 met vertrekhoogte < 4 m;" aanpassen naar "•Oppervlakteverwarming (vloer-, wand- en 

plafondverwarming);".
Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2  In opsomming derde punt invoegen "•Biomassa kachel, lokale gasverwarming of elektrische verwarming;".

Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2  In opsomming vierde punt aanpassen "•Luchtverwarming1);" en na opsomming  invoegen "1) Er is sprake 
van luchtverwarming als er geen andere afgiftesystemen aanwezig zijn en de lucht het enige 
afgiftesysteem is van warmte in de rekenzone of als de lucht op ruimteniveau wordt naverwarmd.  ".

Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2  In opsomming voormalig vierde punt verwijderen "•Elektrische luchtverwarming;".
Afgiftesystemen Luchtverwarming 9.5.2  In opsomming vijfde punt "•Oppervlakteverwarming (vloer-, wand- en plafondverwarming) in ruimtes met 

 vertrekhoogte > 4 m." aanpassen naar "•Stralingsverwarming in ruimtes met vertrekhoogte > 4 m.".

Afgiftesystemen Ventilatoren 9.5.2.1 Na tweede alinea invoegen "Neem van de afgiftesystemen die gebruik maken van een ventilator, van ieder 
afgiftesysteem apart het ventilatorvermogen op. Het gaat daarbij onder meer om ventilatorconvectoren 
en boosterventilatoren. Als er bijvoorbeeld tien ventilatorconvectoren aanwezig zijn, moet van alle tien het 
vermogen bepaald worden. Als deze waarde onbekend is, reken dan met rekenwaarde onbekend (10 W 
per ventilator).
Het vermogen van de ventilatoren van het ventilatiesysteem zelf, wordt niet meegerekend. Deze waarde 
komt aan bod bij de berekening van het ventilatiesysteem.".

Afgiftesystemen Radiatoren/ 
convectoren

9.5.2.1 Bij herkennen derde alinea eerste zin "Verder is de opstelplaats van radiatoren en convectoren van 
belang." aanpassen naar "Verder is de opstelplaats van radiatoren van belang.".

Afgiftesystemen Radiatoren/ 
convectoren

9.5.2.1 Bij herkennen in tabel derde afgiftesysteem "Opstelplaats van de radiatoren" aanpassen naar "Opstelplaats 
van de radiatoren/convectoren".

Afgiftesystemen Radiatoren/ 
convectoren

9.5.2.1 Bij herkennen in tabel twee laatste rijen verwijderen volgens bijlage C van dit document "Opstelplaats, 
staat de radiator voor een binnen
wand of buitenwand geplaatst
Binnenwand of buitenwand
Indien de radiator geplaatst is voor een
buitenwand moet worden nagegaan of
de radiator is geplaatst voor een:
Lichtdoorlatende of niet lichtdoorlatende
constructie (bijv. glasvlak of gevel) voorzien van een
reflecterende folie achter de radiator Niet van
toepassing Lichtdoorlatende of niet lichtdoorlatende
constructie (bijv. glasvlak of gevel) niet voorzien van
een reflectie radiator folie achter de radiator".

Afgiftesystemen Overtemperatuur 9.5.2.1 Bij bepalen in opsomming laatste punt verwijderen "; Overtemperatuur:
Aanwezigheid van verwarming gecombineerd met ventilatie;
Aanwezigheid van radiatoren met ventilatoren of ventilatorconvectoren".
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Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2  In tabel laatste rij "[DETAIL] Steek tussen de vloerverwarmingsleidingen (bij ruimte hoger dan 4 m) 
 Steek ≤ 20 cm
 Steek > 20 cm
 Onbekend" volgens bijlage D van dit document aanpassen naar "[DETAIL] Steek tussen de 

 vloerverwarmingsleidingen (bij ruimte hoger dan 4 m) en mate van isola�eSteek ≤ 10 cm en eis B tabel 
9.20 (thermisch ontkoppeld) 
 Steek ≤ 10 cm en eis A tabel 9.20
  Steek > 10 cm en eis A tabel 9.20
 Steek ≤ 20 cm
 Steek > 20 cm
 Onbekend".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2 Onder tabel "[DETAIL] In een rekenzone met een maximale hoogte groter dan 4 meter voor 
vloerverwarming ook de steek tussen de leidingen van belang." aanpassen naar "[DETAIL] In een 
rekenzone met een maximale hoogte groter dan 4 meter voor vloerverwarming ook de steek tussen de 
leidingen en de mate van isolatie van belang.".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2  Bij bepalen eerste opsomming "•Bepaal het subtype oppervlakteverwarming;
 •[DETAIL] Indien er vloerverwarming in ruimtes tot 4,0 meter aanwezig is:
 Dikte van de deklaag;
 Isola�e.
 •[DETAIL] Indien er vloerverwarming in ruimtes hoger dan 4,0 meter aanwezig is:
 oDe steek (buisafstand T uit a�eelding 9.15).
  •Ruimtetemperatuurregeling (zie paragraaf 9.5.4)." aanpassen naar "•Bepaal het subtype 

oppervlakteverwarming;
 •[DETAIL] Indien er vloer- of plafondverwarming in ruimtes tot 4,0 meter aanwezig is:
 oDikte van de deklaag;
 oIsola�e.
 •[DETAIL] Indien er vloerverwarming in ruimtes hoger dan 4,0 meter aanwezig is:
 oIsola�e;
 oDe steek (buisafstand T uit a�eelding 9.15).
 •Ruimtetemperatuurregeling (zie paragraaf 9.5.4).".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2 Bij bepalen in tabel bij laatste drie rijen over isolatie driemaal verwijderen "Voor een droogsysteem" en 
driemaal verwijderen "wand-,".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2 Bij bepalen onder tabel "[DETAIL] Bij de detailmethode moet voor vloerverwarming ook de steek tussen de 
leidingen worden bepaald. Vloerverwarmingssystemen worden uitgevoerd als droge of natte 
vloerverwarmingssystemen. Bij droogsystemen is de dikte van de afdeklaag nog van belang en de wijze van 
isolatie." aanpassen naar "[DETAIL] Bij oppervlakteverwarming is de dikte van de afdeklaag nog van belang 
en de wijze van isolatie. Bij de detailmethode moet voor vloerverwarming ook de steek tussen de leidingen 
worden bepaald. Vloerverwarmingssystemen worden uitgevoerd als droge of natte 
vloerverwarmingssystemen. Als de steek van de vloerverwarming kleiner of gelijk is aan 10 cm en de 
isolatie voldoet aan eis B van tabel 9.20, wordt dit als thermisch ontkoppelde vloerverwarming 
beschouwd.".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2 In bepalen tweede tabel 9.20 titel "Tabel 9.20 Eisen gesteld aan isolatie bij een droog systeem (NEN-EN 
1264) [DETAIL]" aanpassen naar "Tabel 9.20 Eisen gesteld aan isolatie bij oppervlakteverwarming (NEN-EN 
1264) [DETAIL]".

Afgiftesystemen Oppervlakte-
verwarming

9.5.2.2 In bepalen tweede tabel 9.20 titel tweemaal "EN 1264" aanpassen naar "NEN-EN 1264".

Afgiftesystemen Luchtverwarming 
(rekenzone > 4 m)

9.5.2.5 In herkennen vooraan invoegen "Direct gestookte luchtverwarming zijn verwarmingssystemen met 
gedecentraliseerde warmteopwekking. De opwekker verwarmt de lucht en blaast deze in de ruimte(n). Een 
axiale recirculatieluchtventilator heeft alleen een ventilator voor de toevoer van verbrandingslucht. Directe 
luchtverwarming met naast de toevoer van verbrandingslucht ook een ventilator voor de toevoer van 
warme betreft luchtverwarming met een radiale recirculatieluchtventilator. 
Indirecte luchtverwarming is van toepassing als er een centrale opwekker is en voor de warmteafgifte in de 
rekenzone hulpenergie nodig is. Er wordt dan elektrisch vermogen opgenomen voor de ventilatoren. 
Luchtverwarmingssystemen zonder aanvullende ventilatoren met LT-afgiftesysteem zijn alleen mogelijk bij 
plafondhoogten tot 6 m.".

Koeling Geen koeling 10.2 Aan het einde van de alinea invoegen "Als er geen koelsysteem in het gebouw aanwezig is, wordt geen 
koeling aangehouden.".

Koeling Individuele installaties 10.3 In eerste opsomming eerste punt "Individuele installaties. Deze leveren warmte voor één 
gebruikseenheid;" aanpassen naar "Individuele installaties. Deze leveren koude voor één 
gebruikseenheid;". 

Externe koudelevering Opwekker 10.3 In derde alinea laatste zin invoegen "met een onbekende opwekker".

Hoofdstuk 10
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Vrije koeling Vrije koeling 10.3 Aan einde paragraaf na afb. 10.2 invoegen "Als een woning of appartement is voorzien van een actief 
koelsysteem met voldoende capaciteit, wordt de TOjuli-indicator op 0 gesteld. De TOjuli-indicator wordt 
dan niet berekend, het uitgangspunt is dat het zomercomfort volstaat. De volgende systemen voor 
woningbouw vallen onder koelsystemen: 
- bodem-warmtepompen (water/water of brine/water) met vrije koeling (aquifer of 
bodemwarmtewisselaar);
- lucht-warmtepompsystemen (lucht/lucht of lucht/water) met actieve koeling en een voor koeling 
geschikt afgiftesysteem; 
- single-split en multi-splitunits met koeling in elke verblijfsruimte;
- dauwpuntskoeling (uitgezonderd dauwpuntskoeling op de ventilatielucht, waarbij de uitgaande 
luchtstroom wordt bevochtigd voor het verkrijgen van het koelend effect).
Bij toepassing van andere dan bovenstaande systemen geldt de TOjuli-eis of zal conform de richtlijnen in 
de regelgeving aangetoond moeten worden met een GTO-berekening (zie paragraaf 3.2) dat het aantal 
gewogen temperatuuroverschrijdingsuren binnen de gestelde grenswaarden blijft.".

Vrije koeling Vrije koeling 10.3 Bij herkennen in opsomming tweede punt "Een collectieve installatie levert koude voor meerdere 
gebruikseenheden. Een collectieve installatie kan bestaan uit een centraal geplaatste opwekker die zich op 
het perceel bevindt;" aanpassen naar "Een collectieve installatie levert koude voor meerdere 
gebruikseenheden. Een collectieve installatie kan bestaan uit een centraal geplaatste opwekker die zich 
meestal op het perceel bevindt. Bij een collectieve installatie die koude levert aan meer dan één gebouw, 
moet ook de gebruiksoppervlakte van de andere gebouwen die op de installatie zijn aangesloten bekend 
zijn;".

Vrije koeling Vrije koeling 10.3 Bij herkennen in opsomming derde punt "Bij warmtelevering door derden bevindt de opwekker zich buiten 
het perceel. In sommige gevallen is de precieze opwekker niet te achterhalen. Op basis van 
facturen/contracten moet worden nagegaan of er sprake is van externe koudeleveringlevering. 
Koudelevering derden staat in 10.3.1.6 beschreven;" aanpassen naar "Bij externe warmtelevering door 
derden bevindt de opwekker zich altijd buiten het perceel. In sommige gevallen is de precieze opwekker 
niet te achterhalen. Op basis van facturen/contracten moet worden nagegaan of er sprake is van externe 
koudelevering. Koudelevering derden staat in 10.3.1.6 beschreven.".

Externe koudelevering Koudelevering 10.3 Bij bepalen in opsomming eerste punt "warmtelevering" aanpassen naar "koudelevering".

Vrije koeling Vrije koeling 10.3 In hele paragraaf "passieve of vrij" en "Vrije of passieve" aanpassen naar "vrije".
Vrije koeling Vrije koeling 10.3.1.5 In hele paragraaf "passieve koeling" en "passief" aanpassen naar "vrije koeling" of verwijderen.

Vrije koeling Vrije koeling 10.3.1.5 Tekst bij Herkennen "Bij  vrije koeling wordt gekoeld zonder actieve tussenkomst van een koelmachine. 
Hierbij wordt koude onttrokken aan de omgeving of gekoeld door de verdamping van water. 
Brontemperatuur en koudevraag verhouden zich zodanig dat de koude uit de bron al voldoende is om een 
gebouw te koelen. De koppeling tussen koudebron enerzijds en distributiesysteem anderzijds kan via de 
koelmachine lopen. Het is bij vrije koeling zo dat in winterbedrijf de warmtepomp actief verwarmt en in 
zomerbedrijf passief koelt." verplaatsen naar begin subparagraaf (boven herkennen).

Vrije koeling Verdampings-koeling 10.3.1.5 In opsomming derde punt tekst verwijderen ". Hierbij wordt lucht mechanisch toegevoerd via een 
warmtewisselaar met een procesluchtstroom. De procesluchtstroom bestaat voor een deel uit gekoelde 
ventilatielucht, waarvan de temperatuur verder wordt verlaagd door verdamping van water in de 
warmtewisselaar" .

Vrije koeling Verdampings-koeling 10.3.1.5 Na opsomming toevoegen "Dauwpuntskoeling en adiabatische koeling zijn beide vormen van 
verdampingskoeling. Bij dauwpuntskoeling wordt lucht mechanisch toegevoerd via een warmtewisselaar 
met een procesluchtstroom. De procesluchtstroom bestaat voor een deel uit (gekoelde) ventilatielucht, 
waarvan de temperatuur (verder) wordt verlaagd door verdamping van water in de warmtewisselaar. Bij 
adiabatische koeling wordt lucht (mechanisch) langs water gestuurd zodat de waterdamp wordt 
opgenomen door de lucht. De verdampingsenergie die voor het verdampingsproces nodig is, wordt 
onttrokken aan de waterdamp waardoor de lucht gekoeld wordt." .

Vrije koeling Verdampings-koeling 10.3.1.5 Nieuwe figuur invoegen van dauwpuntskoeling op ventilatielucht afb. 10.9, zie bijlage G bij dit document. 
Afbeeldingen en verwijzingen in resterend hoofdstuk hierop aanpassen (afb. 10.9 en 10.10 hernummeren, 
één verwijzing naar afb. 10.10 aanpassen in 10.4.3.2). 

Vrije koeling Brontemperatuur 10.3.1.5 Bij bepalen na laatste zin invoegen "Als er een kwaliteitsverklaring is, moet deze gebruikt worden.
Bij bodemwarmtepompen voor verwarming of warm tapwater met bodem en grondwater als bron moet 
worden aangegeven of de bron altijd warmer is dan 0 ºC. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond middels 
een EED-berekening."

Prioritering Vrije koeling 10.3.2 In opsomming derde punt "3. Vrije koeling met dauwpuntskoeling (adiabatische koeling);" aanpassen naar 
"3. Vrije koeling met verdampingskoeling (dauwpuntskoeling/adiabatische koeling);".

Bepaling EEI Vrije koeling 10.3.4 In opsomming derde punt "Passieve of vrije koeling" aanpassen naar "Vrije koeling".
Distributie Leidinglengte 10.4 In tabel tweede rij verwijderen aspect "Koudemeters".
Distributie Leidinglengte 10.4 In tabel derde rij invoegen "Hulpenergie distributiepompen" met aspecten "Distributiepompen" en 

"Koudemeters". 
Distributie Leidinglengte 10.4 In tabel verwijzingen naar paragraafnummers aanpassen "Distributieleidingen 10.4.3", "Distributiepompen 

10.4.2" en "Koudemeters 10.4.4".
Distributiemedium Water 10.4.1 In eerste opsomming eerste punt "Water" aanpassen naar "Water (of waterachtig medium)".
Distributiemedium Water 10.4.1 In herkennen in opsomming derde punt "Vrije of passieve koeling" aanpassen naar "Vrije koeling".
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Distributiemedium Water 10.4.1 In bepalen in opsomming tweede punt "Overige op te nemen aspecten van distributie via water staan in 
paragrafen 10.4.2 tot en met 10.4.4" aanpassen naar "Overige op te nemen aspecten van distributie via 
water staan in paragrafen 10.4.2 tot en met 10.4.4 en 10.5.3".

Distributie Pompen 10.4.2 Eerste alinea "Distributiesystemen voor warm tapwater zijn voorzien circulatiepompen. Complete 
toestellen hebben een geïntegreerde pomp. In andere gevallen is er tenminste één separate 
circulatiepomp aanwezig. " aanpassen naar "Distributiesystemen voor koude zijn voorzien 
circulatiepompen. Complete toestellen hebben een geïntegreerde pomp, deze hoeven niet apart te 
worden meegenomen. In andere gevallen is er tenminste één separate circulatiepomp aanwezig. Het gaat 
dan om een hoofdcirculatiepomp bij een collectief koelsysteem en/of aanvullende circulatiepompen bij 
een collectief systeem of om een circulatiepomp voor vloerkoeling bij een individueel systeem. Bij 
koudelevering door derden komt een hoofdcirculatiepomp altijd voor als de koude via een 
warmtewisselaar aan het gebouw wordt afgegeven.".

Distributie Pompen 10.4.2 In herkennen toevoegen "Als de Energie-efficiëntie index pomp bekend is, dan dient deze opgegeven te 
worden.
Het werkelijk vermogen van de pomp(en) kan worden gevonden in een vermogensberekening van het 
distributiesysteem.".

Distributie Leidingverliezen 10.4.3.1 Voor [DETAIL] Herkennen invoegen "Herkennen
Isolatie rondom koelleidingen is meestal te herkennen aan een buisvorming schuimachtig dat de 
koelleiding omkleed. Bij leidingen die zijn ingestort in de vloer of de wand (ingebed) kan veelal uitgegaan 
worden van niet geisoleerde leidingen.".

Distributie Leidingverliezen 10.4.3.1 Na [DETAIL] Herkennen invoegen "Leidingverliezen bepalen 
 •Bepaal per distribu�esysteem of deze geïsoleerde of ongeïsoleerde leidingen hee�; 
 •Bepaal in het geval van geïsoleerde leidingen, wat het jaar van installa�e is. Bij een onbekend jaar van 

installatie moet het bouwjaar gehanteerd worden;
 •Stel vast of beves�gingsbeugels, kleppen of andere appendages geïsoleerd zijn.

Voor situaties waarbij minder dan 90% van de totale leidinglengte geïsoleerd is, wordt de hele 
leidinglengte beschouwd als niet geïsoleerd. 
Ingebedde geïsoleerde circulatieleidingen komen in de praktijk weinig voor.".

Distributie Leidinglengtes 10.4.3.3 Na einde eerste alinea invoegen "Als leidingen door ongekoelde ruimten lopen, moet de leidinglengte van 
dat leidingdeel worden bepaald.".

Distributie Leidinglengtes 10.4.3.3 In tabel eerste kolom "Onbekend" aanpassen naar "Koelleidingen in niet-gekoelde ruimtes".
Distributie Leidinglengtes 10.4.3.3 Tekst onder tabel "Als een deel van de leidinglengtes niet bepaald kan worden, bijvoorbeeld omdat een 

ruimte niet toegankelijk is, moet de optie 'onbekend' gekozen worden." aanpassen naar "Als een deel van 
de leidinglengtes door niet-gekoelde ruimtes niet bepaald kan worden, bijvoorbeeld omdat een ruimte niet 
toegankelijk is,en er is geen ander bewijs (van tekening), moet de optie 'onbekend' gekozen worden. Dan 
wordt de leidinglengte door niet-geconditioneerde ruimtes in het systeem forfaitair bepaald.".

Distributie Leidinglengtes 10.4.3.3 Bij bepalen in opsomming tweede punt  "Bepaal het aantal bouwlagen in het geval van een collectieve 
installatie." aanpassen naar "Bepaal de totale gebruiksoppervlakte en het aantal bouwlagen dat is 
aangesloten op het systeem in het geval van een distributieleiding voor koeling.".

Distributie Koudemeters 10.4.4 Eerste zin "In een distributiesysteem kunnen één of meer koudemeters aanwezig zijn." aanpassen naar "In 
een distributiesysteem van een collectief koudesysteem of koudelevering door derden kunnen één of 
meer koudemeters aanwezig zijn. In de praktijk worden deze meters warmtemeters genoemd, omdat deze 
toepassing meer wordt gebruikt.".

Distributie Koudemeters 10.4.4 Onder tabel invoegen "Herkennen
Ga na of er een of meer koudemeters in de circulatieleiding van de rekenzone aanwezig zijn. 
Bij een berekening van een woning of appartement het aantal koudemeters voor dat bouwdeel opnemen 
en niet het aantal voor alle rekenzones van het gehele gebouw.".

Distributie Koudemeters 10.4.4 Bij bepalen "Stel vast of er koudemeters in het distributiesysteem zitten en zo ja, hoeveel." aanpassen naar 
"Stel vast of er koudemeters in het distributiesysteem van de (collectieve) installatie zitten en zo ja, 
hoeveel. Koudemeters behorende bij een systeem voor ruimteverwarming, worden meegenomen bij het 
hoofdstuk ruimteverwarming (hoofdstuk 9).".

Afgiftesystemen Opstelplaats 10.5 In eerste zin en in tabel verwijderen "opstelplaats". 

Ventilatie-systeem Zomernachtventilatie 11.1.3 In opsomming vierde punt eerste zin "In dit hoofdstuk is sprake van nachtventilatie." aanpassen naar "In 
dit hoofdstuk wordt zomernachtventilatie besproken. Zomernachtventilatie in het kader van de 
energieprestatie geldt alleen voor nachtventilatie op natuurlijke wijze.".

Ventilatie-systeem Ventilatiesysteem 11.2 Na eerste alinea invoegen "In een luchtbehandelingssysteem kunnen meerdere ventilatoren of 
luchtbehandelingskasten voorkomen, mits zij vallen binnen hetzelfde (sub)ventilatiesysteem en zij dezelfde 
specificaties hebben voor de aspecten omschreven in paragraaf 11.5, 11.6 en 11.7 (warmteterugwinning, 
volumeregeling, recirculatie, verwarming/koeling via de LBK, distributieststeem, etc.).".

Systeem C Spleet 11.3.4 In eerste alinea zevende (eennalaatste) zin " Het komt ook voor dat in een wand of deur een rooster zit." 
aanpassen naar " Het komt ook voor dat in een wand of deur een rooster zit, of spelten onder de 
binnendeuren.". 

Systeem E Systeem E 11.3.6 In eerste alinea laatste zin bij voorbeelden invoegen "balansventilatie". 
Systeem E Systeem E 11.3.6  Bij bepalen in opsomming tweede punt "•Bepaal het oppervlak van het deel van de rekenzone dat 

 geven�leerd wordt door de decentrale balansven�la�e;" aanpassen naar "•Bepaal de 
verblijfsgebiedoppervlakte van het deel van de rekenzone dat geventileerd wordt door de decentrale 
balansventilatie;".

Ventilatiedebiet Vraaggestuurde 
systemen

11.4.1 Na eerste alinea invoegen "Bij vraaggestuurde ventilatiesystemen hoeft de te installeren/geinstalleerde 
ventilatiecapaciteit niet te worden opgegeven".

Hoofdstuk 11
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Ventilatiedebiet Beslisschema 11.4.1 Afbeelding 11.8 Beslisschema bepaling ventilatiedebiet aan einde paragraaf 11.4.3 verplaatsen naar boven 
bepalen in paragraaf 11.4.1. 

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.1 Derde alinea eerste zin "Op een ventilator of luchtbehandelingskast kunnen meerdere rekenzones zijn 
aangesloten." aanpassen naar "Op een ventilator of luchtbehandelingskast kunnen meerdere rekenzones 
zijn aangesloten. Dit zijn dan collectieve installatiesystemen. Voor deze systemen moet de 
bedideboietregeling worden bepaald in paragraaf 11.4.3.".

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.1 Derde alinea laatste zin "Als dit het geval is worden de debieten naar rato van de volumes (inhoud) van de 
rekenzones verdeeld." aanpassen naar "Als dit het geval is en de verdeling van debieten per rekenzone kan 
niet worden achterhaald, worden de debieten naar rato van de gebruiksoppervlakte van de rekenzones 
verdeeld.".

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.3 Eerste alinea "Met debietregeling wordt bedoeld dat het debiet van de ventilatielucht die mechanisch 
wordt afgezogen (en toegevoerd) varieert op basis van tijd (tijdsturing, bijvoorbeeld op gebruikstijden) of 
luchtkwaliteit (CO2-sturing)." aanpassen naar "Met debietregeling wordt bedoeld dat het debiet van de 
ventilatielucht die mechanisch wordt afgezogen (en toegevoerd) in collectieve systemen varieert op basis 
van bezettingstijd (tijdsturing, bijvoorbeeld op gebruikstijden) of luchtkwaliteit (CO2-sturing). 
Met debietregeling worden niet de sturingen bedoeld die zijn beschreven bij de ventilatiesubsystemen in 
paragraaf 11.3.".

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.3 Bij herkennen vooraan invooegen "Systemen met debietregelingen wordne in woningen uitsluitend 
bepaald in het geval van collectieve ventilatievoorzieningen. De debietregeling is te vinden in het 
systeemontwerp van de ventilatie-installatie.".

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.3 Bij herkennen in voorbeeld "Als een ventilatiesysteem een maximaal debiet van 100 m³/uur heeft en de 
debietregeling geregeld kan worden tussen 100 en 60 m³/u, is het percentage van de debietregeling 60%." 
aanpassen naar "Als een ventilatiesysteem een maximaal debiet van 1000 m³/uur heeft en de 
debietregeling geregeld kan worden tussen 1000 en 600 m³/u, is het percentage van de debietregeling 
60%.".

Ventilatiedebiet Ventilatiedebiet 11.4.3 Bij bepalen onder opsomming "Als het percentage van de debietregeling onbekend is, moet met 80% 
gerekend worden." aanpassen naar "Als er debietregeling is en het percentage van de debietregeling 
onbekend is, moet met 80% gerekend worden.".

Luchtbehande-lingskast Individueel 11.5.1 Na eerste alinea invoegen "In individuele woningen met systeem D kan voor LBK de balansventilatie-unit 
worden gelezen.".

WTW Kanaallengte 11.5.2 Bij bepalen in opsomming vierde punt na eerste zin invoegen ". Als de lengte van de kanalen onbekend is, 
wordt deze forfaitair bepaald op basis van het systeemtype (centraal of decentraal systeem). Als de 
WTW/LBK buiten is opgesteld geldt een lengte van 0 m".

WTW Koudeterugwinning 11.5.4 Na eerste alinea invoegen "Er zijn ook WTW’s die worden toegepast om de koudebehoefte te beperken 
door koude uit de retourlucht terug te winnen. Deze systemen werken door de bypass te sturen als de 
binnenlucht koeler is dan de buitenlucht. Vooralsnog kan het effect van deze systemen op de 
energieprestatie uitsluitend worden meegenomen als er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is.".

LBK Koeling 11.5.6 Na opsomming invoegen "Doordat koudere lucht minder vocht (waterdamp) kan bevatten dan warme 
lucht, wordt de lucht door actief te koelen ook ontvochtigd.".

LBK Koeling 11.5.6 Bij herkennen na eerste alinea invoegen "De aanwezigheid van passieve koeling is alleen te bepalen op 
basis van bewijsstukken (zie ook 11.1). Dit moet een projectdocument van de leverancier zijn.".

LBK Koeling 11.5.6 Bij bepalen voor eerste alinea invoegen "Bepaal of de LBK een koelsectie heeft die is aangesloten op een 
koelinstallatie.".

LBK Bevochtiging 11.5.7 Voor herkennen invoegen "In woningbouw komt bevochtiging van ventilaitelucht praktisch niet voor. Vaak 
wordt bevochtiging van een rekenzone centraal geregeld via de inblaaslucht van de LBK. Dit aspect wordt 
voor woningbouw niet meegenomen voor de bepaling van de energieprestatie.".

LBK Bevochtiging 11.5.7 Bij herkennen "De bevochtigingssectie is aangesloten op de luchtbevochtiger. De koelsectie zit in het 
toevoerdeel van de luchtbehandelingskast. Er gaan twee leidingen (aanvoer en retour) de sectie in. Deze 
leidingen zijn altijd geïsoleerd. De leidingisolatie is meestal zwart." aanpassen naar "De bevochtigingssectie 
is aangesloten op de luchtbevochtiger. De bevochtigingsectie zit in het toevoerdeel van de 
luchtbehandelingskast. Naast de luchtbehandelingskast staat dan een bevochtigingsunit.".

Distributie Kanaallengte 11.6 Bij bepalen na eerste opsomming onder tabel invoegen "Als er sprake is van meerdere kanalen moet 
uitgegaan worden van de gemiddelde kanaallengte. Als de mate van isolatie verschilt, moet ook een 
gemiddelde isolatiewaarde R rekenkundig worden bepaald.".

Distributie Kanaallengte 11.6 Bij bepalen na tweede opsomming onder tabel invoegen "Indien er meerdere LBK’s gelegen zijn binnen 
een klimatiseringszone, en die LBK’s hebben dezelfde kenmerken, behoudens de lengte van het 
toevoerkanaal, dan moet gerekend worden met de gemiddelde lengte van het toevoerkanaal tussen buiten 
en de LBK’s. Voor individuele woningen moet wel de werkelijke kanaallengte worden opgegeven.".

Ventilatoren Vermogen of type 11.7 Na opsomming "Als deze niet bekend zijn, kan het installatiejaar gebruikt worden.Als zowel het elektrisch 
vermogen als het nominale vermogen niet bekend zijn, gaat de bepaling op installatiejaar, type motor en 
de eventuele aanwezigheid van extra circulatie." aanpassen naar "Als zowel het elektrisch vermogen, als 
het nominale vermogen niet bekend is, gaat de bepaling op fabricagejaar en type motor.
De ventilatoren die aanwezig zijn voor extra en de eventuele aanwezigheid van extra circulatie op 
ruimteniveau worden opgegeven bij het verwarming- of koelsysteem van de rekenzone.". 

Ventilatoren Verdeling 11.7 Boven herkennen invoegen "Op een ventilator of luchtbehandelingskast kunnen meerdere rekenzones zijn 
aangesloten. Als dit het geval is, worden de vermogens naar rato van de gebruiksoppervlakte van de 
rekenzones verdeeld.". 
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Ventilatoren Recirculatie 11.7 Bij herkennen derde alinea verwijderen "Extra circulatie op ruimteniveau kan voorkomen bij toepassing 
van fancoils, ventilatorconvectoren, koelplafonds, als suppletie bij variabelvolumesystemen en 
gecombineerde ventilatie-¬ en spuisystemen of bij toepassing van luchtverwarming.". 

Ventilatoren Ventilatoren 11.7 Bij herkennen na derde alinea invoegen "Als meerdere ventilatoren met verschillend fabricagejaar en/of 
type motor worden gebruikt in systeem E.1, dan moet het vermogen van het ventilatortype worden 
gebruikt dat de grootste verblijfsgebiedoppervlakte bedient. Als het verblijfsgebiedoppervlak gelijk is, dan 
moet systeem D worden aangehouden.". 

Ventilatoren Ventilatoren 11.7 Bij bepalen in opsomming vierde punt "Als zowel het elektrisch vermogen als het nominale vermogen niet 
bekend zijn, gaat de bepaling op fabricagejaar, plus:
Type motor;
Wel/geen extra ventilatie op ruimteniveau aanwezig." aanpassen naar "Als zowel het elektrisch vermogen 
als het nominale vermogen niet bekend zijn, gaat de bepaling op fabricagejaar, plus het type motor.". 

Zomernacht-ventilatie Recirculatie 11.8.3 Bij herkennen tweede alinea na afbeelding 11.17 "Wanneer de werkelijke doorlaat van de lamellen, 
perforaties of gaas niet kan worden bepaald, dan is de verhouding f = 0,3." aanpassen naar "Wanneer de 
werkelijke doorlaat van de lamellen, perforaties of gaas niet kan worden bepaald, dan is de verhouding f = 
0,5.".

Opwekkers Prioriteit 13.2.1 Bij bepalen laatste zin verwijderen "Stel bij meerdere opwekkers de prioriteit van de opwekkers vast.". 

Klimatiseringszones Geen systemen 13.2.2 Bij 3. Binnen een rekenzone komt geen tapwatersysteem voor tekst "Woningen bestaan vrijwel altijd uit 
één rekenzone en meestal uit één tapwatersysteem. Is er in een woning een rekenzone zonder tappunt, 
wijs die rekenzone dan op een logische, onderbouwde manier toe aan een tapwatersysteem." aanpassen 
naar "Woningen bestaan vrijwel altijd uit één rekenzone en meestal uit één tapwatersysteem. Is er in een 
woning een rekenzone zonder warm tapwaterpunt, wijs die rekenzone dan aan op het tapwatersysteem 
van de aangrenzende rekenzone van de woning. Als er geen warm tapwatersysteem is in het hele gebouw, 
moet ‘elektrisch doorstroomtoestel’ worden opgegeven.". 

Klimatiseringszones Bepalen 13.2.2 Bij bepalen vierde punt "Als het energielabel wordt bepaald voor een gedeelte van een woongebouw dat is 
aangesloten op een collectief warm tapwatersysteem, moet naast het bovenstaande ook het Ag van (het 
energieplichtige deel van) het gebouw als geheel worden bepaald." aanpassen naar "Als de 
energieprestatie wordt bepaald voor een gedeelte van een woongebouw dat is aangesloten op een 
collectief warm tapwatersysteem, moet naast het bovenstaande ook het Ag van (het energieplichtige deel 
van) het gebouw als geheel worden bepaald.". 

Opwektoestellen Paragraaf 13.3 In tabel in regel met opwektoestellen omwisselen "Individuele toestellen op vaste biobrandstof" met 
"Boosterwarmtepompen". 

Opwekkers Opstelplaats 
opwektoestel

13.3.2.1 Na eerste alinea toevoegen "Opmerking: In hoeverre de technische ruimte als aangrenzende verwarmde 
ruimte (AVR) of aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) moet worden beschouwd, moet worden bepaald 
op basis van paragraaf 8.2.8. 
Voor technische ruimten die volgens paragraaf 7.1 behoort tot de thermische zone van het gebouw, dan 
wordt deze als aangrenzende verwarmde ruimte beschouwd.". 

Opwekkers Geiser 13.3.4.2 Na tabel toevoegen "Opmerking: een keukengeiser mag alleen als keukengeiser worden beschouwd als de 
branderbelasting op de bovenwaarde maximaal 13 kW is. Als de brandersbelasting op de bovenwaarde 
hoger is, moet het toestel als een gasgestookt warmwatertoestel zonder voorraadvat worden gezien 
(badgeiser).". 

Opwekkers Ventilatie-retourlucht 13.3.4.5 Bij herkennen na tweede alinea toevoegen "In dit geval moet het ventilatiedebiet dat op de 
kwaliteitsverklaring voor het opwekkingsrendement is aangegeven worden opgegeven. 
Als er geen kwaliteitsverklaring wordt toegepast, wordt deze waarde voor de benodigde 
luchtvolumestroom forfaitair berekend op basis van de gebruiksoppervlakte.". 

Opwekkers Ventilatie-retourlucht 13.3.4.5 Bij bepalen in opsomming tweede bullit bij laatste opsommoing derde punt verwijderen "; o Of er sprake is 
van overventilatie". 

Warmtelevering Afleversets 13.3.6 Bij bepalen derde alinea "Bepaal het aantal afleversets aangesloten op de collectieve warmteopwekker of 
op warmtelevering door derden." aanpassen naar "Bepaal het aantal afleversets aangesloten op de 
collectieve warmteopwekker of de externe warmtelevering. Als de energieprestatie wordt bepaald voor 
een woning in een woongebouw, hoeft alleen het aantal afleversets voor die woning te worden 
opgegeven.". 

Hoofdstuk 13
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Distributie Collectieve leidingen 13.4.1  Bij bepalen bij opsomming vierde punt invoegen "•Bepaal  de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw 
dat is aangesloten op het collectieve distributiesysteem.". 

Distributie Bij herkennen "Er is in het kader van de energieprestatie alleen sprake van distributie, als:
Er een circulatiesysteem aanwezig is;
Dit circulatiesysteem exclusief behoort bij het gebouw(deel) waarvoor de energieprestatie wordt bepaald.
Dat wil zeggen dat collectieve distributiesystemen buiten beschouwing gehouden worden, als de 
energieprestatie wordt bepaald voor één woning in een woongebouw. Een voorbeeld van een collectieve 
distributiesysteem is het distributiesysteem dat vanuit de technische ruimte in een woongebouw naar een 
woning loopt. Dit collectieve systeem wordt wél als distributiesysteem beschouwd als de energieprestatie 
van het gehele woongebouw bepaald wordt, maar niet als dat over enkele woning gebeurt.
Als er geen circulatiesysteem is, is er geen sprake van distributie. Als er geen circulatiesysteem is, zijn de 
aanwezige leidingen uittapleidingen. Een circulatiesysteem is te herkennen doordat bij de 
warmteopwekker zowel een aanvoer- als een retourleiding met circulatiepomp voor warm tapwater 
zichtbaar is. Bovendien voelt de ongeïsoleerde circulatieleiding altijd warm aan, omdat de leiding continu 
gevuld is met warm water.
De tapwaterdistributie kan ook via het CV-distributiesysteem plaatsvinden. De warmte van het CV-water 
wordt dan via een afleverset overgedragen op het tapwater. Een afleverset kan voorkomen bij collectieve 
verwarmingssystemen, zoals blokverwarming en externe warmtelevering op afstand.
Als er één afleverset per woning is, hoeft het distributiesysteem niet meegerekend te worden. Als er een 
centrale afleverset is voor een heel woongebouw of meerdere woningen in een gebouw, dan moet het 
distributiesysteem tussen de afleverset en de uittapleidingen wel meegerekend te worden."aanpassen 
naar "Er is in het kader van de energieprestatie alleen sprake van distributie, als:
Er een circulatiesysteem aanwezig is;
Dit circulatiesysteem exclusief behoort bij het gebouw(deel) waarvoor de energieprestatie wordt bepaald.
Een voorbeeld van een collectieve distributiesysteem is het distributiesysteem dat vanuit de technische 
ruimte in een woongebouw naar een woning loopt. Dit collectieve systeem wordt als distributiesysteem 
beschouwd bij het bepalen van de energieprestatie van het gehele woongebouw en van de enkele woning.
Als er geen circulatiesysteem is, is er geen sprake van distributie. Als er geen circulatiesysteem is, zijn de 
aanwezige leidingen uittapleidingen. Een circulatiesysteem is te herkennen doordat bij de 
warmteopwekker zowel een aanvoer- als een retourleiding met circulatiepomp voor warm tapwater 
zichtbaar is. Bovendien voelt de ongeïsoleerde circulatieleiding altijd warm aan, omdat de leiding continu 
gevuld is met warm water.
De tapwaterdistributie kan ook via het CV-distributiesysteem plaatsvinden. De warmte van het CV-water 
wordt dan via een afleverset overgedragen op het tapwater. Een afleverset kan voorkomen bij collectieve 
verwarmingssystemen, zoals blokverwarming en externe warmtelevering op afstand.
Bij externe warmtelevering met individuele afleversets worden de distributieverliezen tot de afleverset(s) 
niet meegenomen in de energieprestatieberekening. Bij collectieve systemen moeten de 
distributieleidingen vanaf de opwekker tot de afleverset of tot de uittapleidingen van het beschouwde 
gebouwdeel wel meegenomen worden. Als er een centrale afleverset is voor een heel woongebouw of 
meerdere woningen in een gebouw, dan moet het distributiesysteem tussen de afleverset en de 
uittapleidingen wel meegerekend te worden.".

13.4.1Collectieve leidingen
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Distributie Circulatiepompen 13.4.6 Bij bepalen "Bepaal het aantal separate circulatiepompen. Pompen geïntegreerd in een compleet toestel 
worden niet meegeteld." aanpassen naar "Bepaal het aantal separate circulatiepompen. Stel per pomp 
vast of er een kwaliteitsverklaring van de pomp is. Bepaal de Energie Efficiëntie Index (EEI) van de 
circulatiepompen. Bepaal het geïnstalleerde hydraulisch vermogen van de pompen. Bepaal het type 
pompregeling.". 

Distributie Leidinglengte 13.5 In tabel tweede kolom  in rij lengte per uittapleiding verwijderen "Onbekend". 

PV-panelen toekennen PV-
installatie

15.2 Onder derde opsomming tekst "Bij de opname worden ook installaties meegenomen op het eigen perceel 
die aan bovenstaande voorwaarden voldoen en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan een ander 
perceel via een administratieve verrekening, bijvoorbeeld een postcoderoos." aanpassen naar "Bij de 
opname worden ook installaties meegenomen op het eigen perceel die aan bovenstaande voorwaarden 
voldoen en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan een ander perceel via een administratieve 
verrekening, bijvoorbeeld door teruglevering aan het net of verkoop. 
Opmerking: Dit mag uitsluitend als de PV-panelen daadwerkelijk zijn aangesloten op de meterkast van de 
rekenzone waaraan zij worden toegekend.". 

PV-panelen toekennen PV-
installatie

15.2 In voorbeeld 1  derde zin "Indien hiervoor een NEN7125 verklaring wordt opgesteld, dan moet dit worden 
meegenomen bij energieprestatie van het woongebouw." aanpassen naar "De installatie moet worden 
meegenomen bij energieprestatie van het woongebouw.".

PV-panelen toekennen PV-
installatie

15.2 In voorbeeld 2 na laatste zin invoegen ". Als er geen NEN7125 verklaring is opgesteld maar de kabel is 
fysiek waarneembaar voor de adviseur, dan moet de PV-installatie ook worden meegenomen voor de 
energieprestatie van gebouw A". 

Zonne-
energiesystemen

Beschaduwing 15.2  Bij bepalen eerste opsomming toevoegen "•Verschillende beschaduwing panelen;". 

Zonne-
energiesystemen

Beschaduwing 15.2 Bij bepalen vierde alinea "Het is toegestaan om een zonne-energie installatie op te splitsen als er 
verschillen in beschaduwing zijn binnen de installatie. Als dit niet gebeurt, moet de maatgevende 
beschaduwing worden bepaald en ingevoerd. Let op, bij het bepalen van de beschaduwing wordt 
uitgegaan van het midden van het zonontvangende vlak. Het kan dus gunstig zijn om de beschaduwing 
over het totale zonontvangende oppervlak te bepalen." aanpassen naar "Het is in principe toegestaan om 
een zonne-energie installatie niet op te splitsen als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de installatie. 
Dan moet de maatgevende beschaduwing worden bepaald en ingevoerd (het paneel met de grootste 
beschaduwing). Let op, bij het bepalen van de beschaduwing wordt uitgegaan van het midden van het 
zonontvangende vlak (paneel).". 

Zonneboiler-systeem Kwaltiteitsverklaring 15.3.1 In eerste opsomming punt 2 invoegen "Het pompvermogen".

Zonneboiler-systeem Kwaltiteitsverklaring 15.3.1   In eerste opsomming punt 3 "•De wijze van aansluiten op het tapwatersysteem;" aanpassen naar "•De 
wijze van aansluiten op het tapwatersysteem of de energieverliezen die hierdoor tot stand komen;".

Zonneboiler-systeem Kwaltiteitsverklaring 15.3.1  In eerste opsomming punt 4 invoegen "•De benodigde hulpenergie;".

Vooraan tekst "Distributiesystemen voor warm tapwater zijn voorzien van circulatiepompen. Complete 
toestellen hebben een geïntegreerde pomp. In andere gevallen is er tenminste één separate 
circulatiepomp aanwezig. 
Is er een kwaliteitsverklaring van de circulatiepomp, dan moet deze gebruikt worden om de EEI te bepalen. 
Zo niet, dan wordt de EEI bepaald op basis van het pomptype. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende pomptypes:
 •Distribu�epomp met een hydraulisch vermogen van minder 2,5 kW;
 •Distribu�epomp met een hydraulisch vermogen van 2,5 kW of meer;
 •Overig of onbekend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende pompregelingen:
 •Constant drukverschil;
 •Geen regeling;
 •Onbekend.

Circulatiepompen behorende bij een systeem voor ruimteverwarming, worden meegenomen bij het 
hoofdstuk ruimteverwarming (zie hoofdstuk 9). Dit is het geval bij een indirect gestookte boiler."aanpassen 
naar "Distributiesystemen voor warm tapwater zijn voorzien van circulatiepompen. Alle circulatiepompen 
in het distributiesysteem moeten worden meegenomen. 
Is er een kwaliteitsverklaring van de circulatiepomp, dan moet deze gebruikt worden om de EEI te bepalen. 
Zo niet, dan wordt de EEI forfaitair bepaald op basis van het vermogen van de pomp vermeld op het 
energielabel of in de ontwerpspecificaties. Het werkelijk vermogen van de pomp(en) kan ook worden 

 gevonden in een vermogensberekening van het distribu�esysteem.
Indien het distributiesysteem van meerdere pompen met een bekende EEI is voorzien, moet de EEI  
worden bepaald middels het gewogen rekenkundig gemiddelde van EEI op basis van het maximale 
vermogen van deze pompen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende pompregelingen:
 •Constant drukverschil;
 •Geen regeling;
 •Onbekend.

Circulatiepompen behorende bij een systeem voor ruimteverwarming, worden meegenomen bij het 
hoofdstuk ruimteverwarming (zie hoofdstuk 9). Dan moet aangegeven worden dat het distributiesysteem 
ook voor warm tapwater wordt gebruikt. Dit kan het geval zijn bij een indirect gestookte boiler.". 

13.4.6CirculatiepompenDistributie

Hoofdstuk 15
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Aanpassing

PV-panelen Kwaltiteitsverklaring 15.3.1 Na eerste opsomming verwijderen "Op een kwaliteitsverklaring van een PV-systeem staan de volgende 
aspecten vermeld:
 •Het paneeloppervlak;
 •Het Wa�piekvermogen per vierkante meter van de panelen. Als het Wa�piekvermogen per paneel is 

aangegeven, wordt het Wattpiekvermogen per m² bepaald door het vermogen te delen door het effectieve 
paneeloppervlak.".

Zonnecollectoren Warm water 15.3.1 Bij bepalen "PV-systeem" aanpassen naar "PVT-systeem".
PV-panelen Piekvermogen 15.4.4 Na tweede zin invoegen "Als het Wattpiekvermogen per paneel is aangegeven, wordt het 

Wattpiekvermogen per m² bepaald door het vermogen te delen door het effectieve paneeloppervlak. Ook 
het paneeloppervlak is aangegeven op de kwaliteitsverklaring.". 

PV-panelen Piekvermogen 15.4.4 Bij bepalen vooraan invoegen "Als er een kwaliteitsverklaring is, moet het piekvermogen per m2 paneel en 
het aantal m2 paneel worden opgegeven. Bepaal als er geen kwaliteitsverklaring is het type paneel en het 
jaar van installatie.". 

PV-panelen Piekvermogen 15.4.4 Bij bepalen boven laatste opmerking verwijderen "Bepaal het piekvermogen per m2 paneel.". 

Zonnecollectoren Collectoren 15.4.5 Na opsomming derde zin "Naast het hiervoor genoemde onderscheid in collectoren, worden 
collectoreigenschappen ook bepaald door de parameters η0 en a1." aanpassen naar "Naast het hiervoor 
genoemde onderscheid in collectoren, worden collectorcircuiteigenschappen ook bepaald door het 
pompvermogen van de collectorpomp in het circuit, het warmteoverdrachtscoëfficiënt van de 
warmtewisselaar ηloop, de leidinglengte van het circuit van het zonne-energiesysteem, de 
warmteverliescoëfficiënt van de leidingen in het collectorcircuit en de collectorparameters η0 en a1. De 
gegevens van het opslagvat of de opslagvaten zijn ook van invloed (paragraaf 15.3). 
Deze gegevens zijn vaak niet of deels bekend. Al er een kwaliteitsverklaring is, moeten deze gegevens 
worden gebruikt.". 

Zonnecollectoren Collectoren 15.4.5  In tabel onder type collector "Collectorparameters η0 en a1 bekend OnbekendForfaitair" aanpassen naar 
 "Circuitparametersη0 en a1  Leidinglengte en warmteverliescoëfficiënt leidingen

 warmteoverdrachtscoëfficiënt van de warmtewisselaar   ηloopPompvermogenOnbekend Forfaitair".

Zonnecollectoren Collectoren 15.4.5 Bij herkennen eerste en tweede zin "De collectorparameters η0 en a1 staan in de technische gegevens die 
worden verstrekt door de leverancier. De collectorparameters zijn onderstaand kort beschreven." 
aanpassen naar "De collectorcircuitparameters ηloop, η0 en a1 zijn aangegeven in de kwaliteitsverklaring 
of staan in de technische gegevens die worden verstrekt door de leverancier. De collectorparameters η0 
en a1 zijn onderstaand kort beschreven.".

Zonnecollectoren Collectoren 15.4.5 Bij bepalen eerste zin "Bepaal het type collector per systeem." aanpassen naar "Bepaal het type collector 
en, als bekend, de collectorparameters per systeem.".

Zonne-
energiesystemen

Systeem-oppervlakte 15.4.6 Aan begin paragraaf invoegen "Het paneel- of collectoroppervlak (zogenaamde referentieoppervlak op 
basis waarvan de gegevens van de specifieke collector of het specifieke paneel worden vastgesteld) is 
aangegeven op de kwaliteitsverklaring (indien aanwezig). 
Als er geen kwaliteitsverklaring is, is de oppervlakte van de panelen of collectoren in de 
productdocumentatie te vinden. 
Als het apertuuroppervlak  of referentieoppervlak niet is aangegeven in de documentatie moet worden 
uitgegaan van het bruto werkelijke oppervlak van PV-panelen of vlakke plaatcollectoren (beglaasd of niet-
beglaasd). Voor vacuümbuiscollectoren waarvan het referentieoppervlak niet is aangegeven, moet het 
bruto oppervlak worden vermenigvuldigd met 60% voor het bepalen van het referentieoppervlak.".

Zonne-
energiesystemen

Systeem-oppervlakte 15.4.6 Bij bepalen na laatste zin invoegen "In het geval van panelen moet het totaaloppervlak bepaald worden.".

Zonne-
energiesystemen

Beschaduwing 15.4.7 Bij bepalen "Bepaal per subsysteem de relatieve hoogte en relatieve breedte van de belemmeringen, zie 
hoofdstuk 16." aanpassen naar "Bepaal per paneel de relatieve hoogte en relatieve breedte van de 
belemmeringen, zie hoofdstuk 16.".

Beschaduwing Beschaduwing 16.1 Aan einde paragraaf invoegen tabel 16.1 Gegevens beschaduwing, zie bijlage E in dit document.

Beschaduwing Belemmeringen 16.3 Eerste zin "In deze paragraaf en de volgende paragraaf is stapsgewijs aangegeven op welke manier de 
belemmeringen per raam of zonne-energiesysteem wordt bepaald."aanpassen naar "In deze paragraaf en 
de volgende paragraaf is stapsgewijs aangegeven op welke manier de belemmeringen per raam of paneel 
worden bepaald. ".

Beschaduwing Overige belemmering 16.3 Na tweede alinea toevoegen "Zijbelemmeringen van verticale ramen mogen geheel worden verwaarloosd 
voor een basisopname. 
Bij zowel een overstek als een belemmering of bij zowel een belemmering als een zijbelemmering wordt 
gekozen voor 'volledig belemmerd'. Bij de meeste andere combinaties van belemmeringen zal 'overige 
belemmeringen' moeten worden ingevoerd. 
In het geval van een basisopname met koeling in de rekenzone waarbij zowel een overstek als een 
belemmering voorkomen, dan is ‘overige belemmeringen’ van toepassing voor de beschaduwing.".

Beschaduwing Belemmeringen 16.3 Bij stap 1 verwijderen "heuvel" bij voorbeelden van een obstakel.
Beschaduwing Zijbelemmeringen 16.3 Bij stap 2 onder afbeelding invoegen "Voor ramen in een verticaal vlak is het bepalen van de 

zijbelemmeringen in de basisopname niet nodig. Voor hellende ramen, PV-panelen en zonnecollectoren 
moeten de zijbelemmeringen altijd worden bepaald. ".

Hoofdstuk 16
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Beschaduwing Zijbelemmeringen 16.3 Aan einde een na laatste alinea invoegen "In het geval van koeling in de rekenzone moet de 
zijbelemmering minimaal 2,5 m hoger zijn dan de bovenzijde van het zonontvangende vlak. Als dit niet het 
geval is, wordt de zijbelemmering niet meegenomen.".

Beschaduwing Zijbelemmeringen 16.3 Laatste zin "Bepaal voor alle ramen (bij detailopname of in een rekenzone met koeling bij een 
basisopname), PV-panelen en zonnecollectoren met belemmeringen in de rekenzone de relatieve hoogte 
en de relatieve breedte van de grootste belemmering.". aanpassen naar "Bepaal voor alle ramen (bij 
detailopname of in een rekenzone met koeling bij een basisopname), PV-panelen en zonnecollectoren met 
belemmeringen in de rekenzone de relatieve hoogte en voor alle ramen bij een detailopname, PV-panelen 
en zonnecollectoren in alle gevallen de relatieve breedte van de grootste belemmering.".

Beschaduwing Overige belemmering 16.4 Na eerste zin invoegen "In het geval van een basisopname moeten overstekken (stap 3) in tegenstelling tot 
belemmeringen voor elk raam worden bepaald.".

Beschaduwing Overige belemmering 16.4 Bij stap 3 na eerste zin invoegen "Voor zonne-energiesystemen zijn overstekken niet van toepassing.".

Beschaduwing Kleine belemmeringen 16.4 Bij stap 3 tweede alinea "Als een overstek minder dan 70% van de gehele breedte van het raam beslaat, 
moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als 'geen overstek'. Ook als de belemmeringshoek 
kleiner is dan 45º wordt een overstek als 'geen overstek' beschouwd. Hiervan is sprake als de horizontale 
afstand tussen het glas en het eindpunt van de overstek groter is dan het verticale hoogteverschil tussen 
het midden van het raam en de onderzijde van de overstek (H/A < 1,0), zie onderstaande afbeelding." 
aanpassen naar "Als een overstek minder dan 20% van de gehele breedte van het raam beslaat, moet dit 
voor het gehele raam beschouwd worden als 'geen overstek'. Ook als de belemmeringshoek groter is dan 
45º wordt een overstek als 'geen overstek' beschouwd. Hiervan is sprake als de horizontale afstand tussen 
het glas en het eindpunt van de overstek groter is dan het verticale hoogteverschil tussen het midden van 
het raam en de onderzijde van de overstek (H/A > 1,0), zie onderstaande afbeelding.".

Beschaduwing Voorbeeld 16.5 Derde zin na afbeelding 16.7 "De overstek is van toepassing voor alle ramen in de gevel op de bovenste 
bouwlaag, de overstek is immers bij minimaal 70% van de gehele breedte van de ramen aanwezig." 
aanpassen naar "De overstek is van toepassing voor alle ramen in de gevel op de bovenste bouwlaag, de 
overstek is immers bij minimaal 20% van de gehele breedte van de ramen aanwezig. ".

Beschaduwing Voorbeeld 16.5 Afbeelding 16.9 aanpassen.

Representativiteit Steekproef 17.5 Aangepaste tekst paragraaf 17.5 en 17.6 volgens bijlage B van dit document.

Opnameformulier Opnameformulier Bijlage F Formulier verwijderen en invoegen tekst "In de ISSO Kennisbank (beschikbaar via 
https://open.hetnieuweisso.nl) is een template van een opnameformulier voor woningbouw (basisopname 
en detailopname) opgenomen dat als leidraad kan dienen voor de opname. Het gebruik van het 
opnameformulier is niet verplicht. Het is ook mogelijk om de invoer direct in een softwarepakket te 
verwerken of op een andere wijze de op te nemen gegevens te registreren voor invoer.".

Specifieke interne 
warmtecapaciteit

Tabel J.2 In tabel rij invoegen bij specifieke interne warmtecapaciteit 110 kJ/m2K "Houtskeletbouw met staal-beton 
of niet-massieve betonnen vloeren". 

Specifieke interne 
warmtecapaciteit

Tabel J.2 In tabel rij 8 (voormalig rij 7) in eerste kolom dubbeling verwijderen "vloeren". 

Specifieke interne 
warmtecapaciteit

Tabel J.2 In tabel rij 10 (voormalig rij 9) invoegen na Vinex "en nieuwbouwwoningen". 

Hoofdstuk 17

Bijlage J

Bijlage F
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Rekenzone Voorbeeld J.2 Bij voorbeeld "Voorbeeld" aanpassen naar "Voorbeeld 2". 

J.2

Opmerkingen onder tabel "Opmerkingen:
1. Met massief wordt bedoeld: een massa van meer dan 100 kg/m². Hieronder vallen steenachtige 
materialen zonder afscherming door binnenisolatie. Met licht wordt bedoeld: een massa van 100 kg/m² of 
minder dan 100 kg/m². Hieronder vallen houtskeletbouw en staalskeletbouw en steenachtige materialen 
met een niet-massieve afscherming aan de binnenzijde, zoals binnenisolatie;
2. Door te tikken op de wanden/vloeren kan bepaald worden of een constructie onderdeel in de lichte of 
zware categorie valt. De lichte constructie klinkt hol als je hier op tikt. Indien massieve constructies aan de 
binnenzijde zijn voorzien van isolatiemateriaal, vallen ze ook in de categorie licht. De wanden tussen de 
onderlinge vertrekken in de woning worden buiten beschouwing gelaten;
3. De specifieke interne warmtecapaciteit kan ook bepaald worden met bijlage B van de NTA 8800. Ook 
hiervoor geldt dat de berekende specifieke interne warmtecapaciteit dan niet meer dan een factor 3 mag 
verschillen;
4. Drijvende woningen en woonwagens vallen voor de massa van de constructie per m² 
gebruiksoppervlakte van de rekenzone in de categorie 'minder dan 250 kg/m²'." aanpassen naar 
"Opmerkingen:
1. In principe is de eerste kolom (bouwwijze) leidend voor de bepaling van de specifieke interne 
warmtecapaciteit. Bij een afwijkende bouwwijze, wordt de massa (tweede kolom) bepalend;
2. Door te tikken op de wanden/vloeren kan bepaald worden of een constructie onderdeel in de lichte of 
zware categorie valt. De lichte constructie klinkt hol als je hier op tikt. Indien massieve constructies aan de 
binnenzijde zijn voorzien van isolatiemateriaal, vallen ze ook in de categorie licht. De wanden tussen de 
onderlinge vertrekken in de woning worden buiten beschouwing gelaten;
3. De specifieke interne warmtecapaciteit kan ook bepaald worden met bijlage B van de NTA 8800. Ook 
hiervoor geldt dat de berekende specifieke interne warmtecapaciteit dan niet meer dan een factor 3 mag 
verschillen;
4. Drijvende woningen en woonwagens vallen voor de massa van de constructie per m² 

 gebruiksoppervlakte van de rekenzone in de categorie 'minder dan 250 kg/m²;
5. Met niet-massieve betonnen vloeren worden systeemvloeren bedoeld als bijvoorbeeld 
kanaalplaatvloeren en cassettevloeren. Deze constructies hebben een massa van meer dan 100 kg/m2.".

J.2TabelSpecifieke interne 
warmtecapaciteit

Na stappenplan en voor voorbeeld invoegen "Om de specifieke interne warmtecapaciteit bij een andere 
bouwwijze te kunnen bepalen, moet de massa van alle constructie-onderdelen per m2 
gebruiksoppervlakte van de rekenzone bekend zijn. Dit kunnen zeer uitvoerige berekeningen zijn. Vloer- en 
dakconstructies van beton en steenachtige dragende wanden en binnenspouwbladen dragen aan de massa 
van de rekenzone per m2 gebruiksoppervlak het meeste bij. De massa van een constructie kan relatief 
eenvoudig indicatief worden bepaald door het bepalen van de som van de massa van de vloerconstructie 
per m2, de dragende wanden en dragende binnenspouwbladen.  Dit kan aan de hand van kengetallen ten 
aanzien van de soortelijke massa van massieve materialen of de productgegevens van de toegepaste 
producten, bijvoorbeeld een kanaalplaatvloer of metselblokken. De lichtere constructies, zoals metalstud 
binnenwanden en HSB-binnenspouwbladen, kunnen voor de indicatieve bepaling van de specifieke 
warmtecapaciteit worden verwaarloosd.
Tabel J.2 soortelijke massa van gangbare bouwmaterialen (conservatief)

 BouwmateriaalSoortelijke massa [kg/m³]
 Normaal gewapend grindbeton  2300

 Lichtbeton  1600
 Cellenbeton  400
 Kalkzandsteen  1750

 Porisosteen  1350
 Hardhout  800
 Naaldhout  550
 Mul�plex  700

 Glas  2500

Voorbeeld 1
Een rekenzone van 100 m2 gebruiksoppervlakte is voorzien van een massief betonnen vloer en heeft 
dragende binnenspouwbladen van 100 mm kalkzandsteen. Er is geen verlaagd gesloten plafond aanwezig 
in de rekenzone. De oppervlakte van het kalkzandsteen is ongeveer 48 m2. De betonnen vloer met een 
dikte van 200 mm weegt (0,2 m x 100 m2 x 2300 kg/m3 =) 47000 kg, de kalkzandsteen wanden wegen (0,1 
m x 48 m2 x 1750 kg/m3 =) 8400 kg. In totaal betekent dit dus globaal een massa van (55400 kg / 100 m2 = 
) 554 kg/m2. In dit voorbeeld valt de rekenzone in de categorie van 500 tot 750 kg/m2, en heeft dus een 
specifieke interne warmtecapaciteit van 360 kJ/m2·K.". 

Rekenzone Specifieke interne 
warmtecapaciteit
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8.2.14.5 Panelen 
Het onderstaande beslisschema moet gebruikt worden om de U-waarde van panelen te bepalen.  

De op te nemen kenmerken van panelen zijn: 

• Type kozijn (hout/kunststof, metaal thermisch onderbroken of metaal); 
• Ter plekke bij de betreffende constructie de isolatiedikte meten; 
• Isolatiedikte bepalen uit tekeningen, rekeningen of ander bewijsmateriaal die behoren bij het 

betreffende gebouw (met adres betreffende gebouw). Ter plekke in het gebouw controleren of 
de aangegeven dikte aannemelijk is; 

• U-waarde bepalen op basis van het bouwjaar/renovatiejaar. 

Alleen als de isolatiedikte niet ter plekke is te bepalen, moet de isolatiedikte uit de betreffende 
rekening/tekening worden afgeleid. Is er ook geen tekening/rekening of ander bewijsmateriaal beschikbaar? 
Dan moet de U-waarde op basis van het bouwjaar/renovatiejaar worden bepaald. 

Opmerkingen: 

• Als er op een rekening en/of tekening een U-waarde bij een bepaalde constructie staat, mag deze 
niet zomaar worden gebruikt. Alleen als een gecontroleerde verklaring kan aantonen dat de U-
waarde van de betreffende constructie klopt, moet deze gebruikt worden. 

Om het materiaal van het kozijn te bepalen, moet alleen het materiaal van het kozijnwerk worden 
opgenomen. 
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Afb. 8.38a Beslisschema U-waarde paneel 

Als niet bekend is of er isolatie aanwezig is of als de isolatiedikte niet te bepalen is, dan moeten tabellen 
8.18a tot en met 8.18dgebruikt worden om de U-waarde van de panelen te bepalen. Is de isolatiedikte wel 
bekend, dan wordt de U-waarde bepaald aan de hand van tabellen 8.18e en 8.18f. Om de U-waarde bij 
bekende isolatie te kunnen bepalen, moet het type kozijn (hout/kunststof, metaal thermisch onderbroken of 
metaal) en de aanwezigheid van een luchtspouw worden opgenomen. 

Opmerking: Voor panelen mag alleen als er schriftelijk bewijs is dat de panelen voldoen aan de U-eisen 
van het betreffende bouwjaar worden terugvallen op bouwjaar/renovatiejaar. De dikte van de isolatie bij 
van de panelen, wordt indien de isolatiedikte niet direct te bepalen is, bepaald door de totale dikte van het 
paneel te meten en hier 2 x 5 mm (dikte beplating van af te halen). 
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Tabel 8.18a P1 U-waarde van panelen met een bouwjaar van voor 1965 en met een niet te bepalen 
isolatiedikte of zonder isolatie grenzend aan buitenlucht 

Isolatie  
Aanwezigheid 

spouw  

Type kozijn 
U-waarde [W/m2·K] 

Hout/ kunststof 
Metaal, thermisch 

onderbroken 

Metaal, niet- 
thermisch 

onderbroken 
 Isolatie 
onbekend of 
afwezig  

Geen spouw 3,7 4,1 4,9 

Met spouw 
2,5 

2,8 3,6 

 (Na)geïsoleerd 

Geen spouw 1,5 1,9 2,7 

Met spouw 1,4 1,7 2,5 

 

Tabel 8.18b P2 U-waarde van panelen met een bouwjaar van voor 1965 en met een niet te bepalen 
isolatiedikte of zonder isolatie niet grenzend aan buitenlucht 

Isolatie  
Aanwezigheid 

spouw  

Type kozijn 
U-waarde [W/m2·K] 

Hout/ kunststof 
Metaal, thermisch 

onderbroken 

Metaal, niet- 
thermisch 

onderbroken 

 Isolatie 
onbekend of 

afwezig  

Geen spouw 2,8 3,0 3,4 

Met spouw 
2,0 2,3 2,7 

 (Na)geïsoleerd 

Geen spouw 1,3 1,6 2,2 

Met spouw 1,2 1,0 2,1 

 

Tabel 8.18c P3 U-waarde van panelen met een bouwjaar vanaf 1965 en met een niet te bepalen 
isolatiedikte of zonder isolatie grenzend aan buitenlucht 

Bouwjaarklasse 

Type kozijn 
U-waarde [W/m2·K] 

Hout/ 
kunststof 

Metaal, thermisch 
onderbroken 

Metaal, niet- 
thermisch 

onderbroken 

van 1965 tot 1992 3,7 4,1 4,9 

van 1992 tot 2013 3,7 4,1 4,2 

vanaf 2013 1,65 1,65 1,65 
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Tabel 8.18d P4 U-waarde van panelen met een bouwjaar vanaf 1965 en met een niet te bepalen 
isolatiedikte of zonder isolatie niet grenzend aan buitenlucht 

Bouwjaarklasse 

Type kozijn 
U-waarde [W/m2·K] 

Hout/ 
kunststof 

Metaal, thermisch 
onderbroken 

Metaal, niet- 
thermisch 

onderbroken 

van 1965 tot 1992 2,8 3,0 3,4 

van 1992 tot 2013 2,8 3,0 3,0 

vanaf 2013 1,4 1,4 1,4 

 

Tabel 8.18d P5 U-waarde van panelen grenzend aan buitenlucht 

Isolatiedikte1) 
[mm] 

Aanwezigheid 
spouw 

Type kozijn 

Rc [m²·K/W] 

Hout/kunststof Metaal, thermisch 
onderbroken 

Metaal, niet-thermisch 
onderbroken 

10 Geen spouw 2,0 2,4 3,2 

Met spouw 1,7 2,0 2,8 

20 Geen spouw 1,5 1,9 2,7 

Met spouw 1,4 1,7 2,5 

30 Geen spouw 1,3 1,6 2,4 

Met spouw 1,2 1,5 2,3 

40 
 

1,1 1,5 2,3 

50 
 

1,0 1,4 2,2 

60 
 

0,98 1,3 2,1 

70 
 

0,93 1,3 2,0 

80 
 

0,90 1,2 2,0 

90 
 

0,87 1,2 2,0 

100 
 

0,84 1,2 2,0 

110 
 

0,82 1,2 2,0 

120 
 

0,80 1,2 2,0 
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130 
 

0,79 1,1 1,9 

140 
 

0,78 1,1 1,9 

150 
 

0,77 1,1 1,9 

160 
 

0,76 1,1 1,9 

170 
 

0,75 1,1 1,9 

180 
 

0,74 1,1 1,9 

190 
 

0,73 1,1 1,9 

200 
 

0,73 1,1 1,9 

210 
 

0,72 1,1 1,9 

220 
 

0,71 1,1 1,9 

230 
 

0,71 1,1 1,9 

240 
 

0,71 1,1 1,9 

250 
 

0,70 1,1 1,9 

260 
 

0,70 1,0 1,8 

270 
 

0,69 1,0 1,8 

280 
 

0,69 1,0 1,8 

290 
 

0,69 1,0 1,8 

300 
 

0,69 1,0 1,8 

1) Tussenliggende isolatiedikten moeten afgerond worden op hele tientallen. Zo wordt 44 mm dan 40 mm 
en 45 mm wordt 50 mm. 
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Tabel 8.18e P6 U-waarde van panelen niet grenzend aan buitenlucht 

Isolatiedikte1) 
[mm] 

Aanwezigheid 
spouw 

Type kozijn 

Rc [m²·K/W] 

Hout/kunststof Metaal, thermisch 
onderbroken 

Metaal, niet-thermisch 
onderbroken 

10 Geen spouw 1,7 2,0 2,5 

Met spouw 1,5 1,7 2,3 

20 Geen spouw 1,3 1,6 2,2 

Met spouw 1,2 1,5 2,1 

30 Geen spouw 1,2 1,4 2,0 

Met spouw 1,1 1,4 1,9 

40 
 

1,0 1,3 1,9 

50 
 

1,0 1,2 1,8 

60 
 

0,90 1,2 1,8 

70 
 

0,90 1,2 1,8 

80 
 

0,80 1,1 1,7 

90 
 

0,80 1,1 1,7 

100 
 

0,80 1,1 1,7 

110 
 

0,80 1,1 1,7 

120 
 

0,80 1,0 1,7 

130 
 

0,70 1,0 1,7 

140 
 

0,70 1,0 1,6 

150 
 

0,70 1,0 1,6 

160 
 

0,70 1,0 1,6 

170 
 

0,70 1,0 1,6 

180 
 

0,70 1,0 1,6 

190 
 

0,70 1,0 1,6 

200 
 

0,70 1,0 1,6 

210 
 

0,70 1,0 1,6 

220 
 

0,70 1,0 1,6 
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230 
 

0,70 1,0 1,6 

240 
 

0,70 1,0 1,6 

250 
 

0,70 1,0 1,6 

260 
 

0,70 1,0 1,6 

270 
 

0,70 1,0 1,6 

280 
 

0,70 1,0 1,6 

290 
 

0,60 0,90 1,6 

300 
 

0,60 0,90 1,6 

1) Tussenliggende isolatiedikten moeten afgerond worden op hele tientallen. Zo wordt 44 mm dan 40 mm 
en 45 mm wordt 50 mm. 

In bijlage A staan aanwijzingen om de kenmerken van panelen te kunnen herkennen. 
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Bijlage B
 

Behorend bij het interpretatiedocument
ISSO-publicatie 82.1, vastgesteld op 10 december 2020
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17.5 Onderbouwing representativiteit 

In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk staat aangegeven onder welke voorwaarden er bij gelijke 
woningen gebruikgemaakt mag worden van representativiteit. Dit maakt het mogelijk dat niet elke woning 
hoeft te worden opgenomen of te worden bezocht. Wel geldt een minimaal aantal te bezoeken woningen bij 
representativiteit. Tevens dienen specifieke woningen altijd bezocht te worden. 

Voor het toepassen van representativiteit moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

Stap 1: Stel alle woningkenmerken vast (volgens paragraaf 17.1 t/m 17.4). 

Slechts als alle woningkenmerken (dus ook van de installaties in de woning) bekend zijn kan 
representativiteit worden toegepast. Woningkenmerken zijn bekend als er informatiebronnen (tekeningen, 
facturen, foto’s) beschikbaar zijn, waaruit de woningkenmerken blijken. Zijn alle kenmerken bekend, dan 
kunnen de volgende stappen doorlopen worden. Als de kenmerken van de woningen niet bekend zijn, kan 
representativiteit niet worden toegepast; 

Stap 2: Bepaal de minimale steekproefgrootte ter controle van de woningkenmerken volgens 
onderstaande tabel.  

Er moet bepaald worden dat de informatie waarop de woningkenmerken zijn vastgesteld voldoende 
betrouwbaar/juist is. Daarom moet een steekproef worden genomen binnen de steekproefgroep van 
woningen die op basis van representativiteit worden geregistreerd. De steekproefgroep mag nooit 
complexoverstijgend zijn. Woningen in de steekproef moeten betreden worden om te controleren of de 
informatie juist is. De uit te voeren steekproef heeft betrekking op de kenmerken die alleen zijn vast te 
stellen door de woning te betreden.  

Kenmerken die zijn vast te stellen zonder de woning te betreden zijn onder andere woningtype en 
woningsubtype, woningpositie, de oriëntatie van de woning, de oppervlakte van de thermische schil van de 
woning, het gebruiksoppervlak en eventueel aanwezige zonne-energiepanelen. 

Tabel 17.2 Steekproefgrootte 

Aantal woningen in de 
steekproefgroep 

Steekproefgrootte (%) van het 
aantal woningen van de 
steekproefgroep (n1)1) 

Minimum te bezoeken aantal woningen 
van de steekproefgroep (n1) 

1 t/m 20 30% 5 (indien de steekproefgroep kleiner is dan 
5 woningen, dan worden alle woningen 
van de steekproefgroep bezocht) 

> 20 20% 6 

1) Aantal woningen in de steekproef wordt naar boven afgerond, dus bij 142 woningen in de 
steekproefgroep bedraagt de steekproefgrootte 29 (28,4 afgerond naar boven wordt 29). Als er 24 
woningen in de steekproefgroep zitten dan is de steekproefgrootte 6 ( 24 x 0,2 = 4,8 echter er geldt een 
minimum van 6).  
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Stap 3: Bepaal de deelverzamelingen en de referentiewoningen per deelverzameling. 

Woningen met gelijke kenmerken volgens paragraaf 17.1 t/m 17.4 vallen binnen één deelverzameling. 
Binnen elke deelverzameling, waarvoor gebruik wordt gemaakt van representativiteit, wordt een woning 
aangemerkt als referentiewoning. De andere woningen binnen de deelverzameling worden aangemerkt als 
gelijkende woningen.  

Een deelverzameling bestaat dus uit minimaal één woning. Binnen elke deelverzameling moet minimaal 
één woning bezocht worden. Het kan dus voorkomen dat er meer woningen bezocht moeten worden dan bij 
stap 2 is bepaald.  

Opmerking: Hoekwoningen en tussenwoningen zijn verschillende woningtypen. Een hoekwoning kan dus 
nooit representatief zijn voor een tussenwoning of andersom. Het kenmerk woningtype kan worden 
vastgesteld zonder de woning te betreden. Hetzelfde geldt voor de oriëntatie, het oppervlak van de 
thermische schil en de gebruiksoppervlakte. De overige kenmerken die alleen in de woning zijn vast te 
stellen, kunnen voor de hoekwoning en tussenwoning wel gelijk zijn. De combinatie van kenmerken die 
alleen in de woning zijn op te nemen en de kenmerken die ook van buiten de woning zijn op te nemen, 
bepalen uiteindelijk of er sprake is van representativiteit conform dit hoofdstuk. 

 

Stap 4: Bepaal het aantal te bezoeken woningen. 

Het aantal te bezoeken woningen wordt bepaald door de steekproefgrootte (bepaald in stap 2) en het aantal 
deelverzamelingen (bepaald in stap 3). Het grootste aantal dat volgt uit stap 2 en 3 is maatgevend. Als de 
steekproefgrootte groter is dan het aantal deelverzamelingen, dan moet de steekproefgrootte worden 
aangehouden en andersom.  

Stap 5: Selecteren te bezoeken woningen 

In stap 4 is het aantal te bezoeken woningen bepaald. Van elke deelverzameling met één woning moet deze 
woning worden bezocht. Als met deze selectie wordt voldaan aan de minimale steekproefgrootte als 
bepaald in stap 3, is dit het minimaal aantal te bezoeken woningen.  

Als nog niet aan de minimale steekproefgrootte wordt voldaan, moet onderstaande procedure worden 
gevolgd:  

a. Selecteer per deelverzameling met meerdere woningen één woning. Tel het aantal. Als nog niet is 
voldaan aan de minimale steekproefgrootte, ga verder met b; 

b. Sorteer de nog niet geselecteerde woningen alfabetisch op straatnaam of bij een woongebouw op 
huisnummer; 

c. Selecteer de eerste woning. Als nog niet is voldaan aan de minimale steekproefgrootte, ga verder 
met d; 

d. Selecteer vervolgens iedere N/(n - (aantal (deelverzamelingen)-e woning, afgerond naar op hele 
getallen. Hierbij geldt dat: 

a. N = omvang steekproefgroep; 
b. n = de steekproefgrootte (het aantal woningen uit stap 4). 
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e. Als een woning in de praktijk niet kan worden bezocht, is het toegestaan om de woning ervoor of 
de woning erna te controleren. 

Stap 6: Controle op de juistheid van de informatiebronnen. 

Kenmerken die zijn vast te stellen zonder de woning te betreden, bijvoorbeeld op basis van tekeningen, zijn 
onder andere: woningtype en woningsubtype, de oriëntaties van de woning, de woningpositie, de 
oppervlakte van de thermische schil en de gebruiksoppervlakte van de woning en zonnepanelen. 
Ter vaststelling van de kenmerken, die alleen in de woning zijn vast te stellen, bezoekt (dat wil zeggen 
'betreedt de woning') een vakbekwaam EP-W adviseur het minimale aantal woningen.  

De EP-W adviseur controleert visueel of de aangeleverde informatie correct is, en of op basis daarvan alle 
kenmerken kunnen worden vastgesteld. Vervolgens kan worden vastgesteld of er woningen op basis van de 
referentiewoning kunnen worden geregistreerd.  
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Afb. 17.4 Onderbouwing representativiteit 
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Opmerking: Afwijking wordt naar beneden afgerond. Dus als er 80 woningen in de steekproefgroep 
zitten, bestaat de steekproef uit 16 woningen, dan mag er geen één afwijken. Als er 160 woningen in de 
steekproefgroep zitten, bestaat de steekproef uit 32 woningen, dan mag er 1 afwijken. Afwijking is dan 
1,6 afgerond naar beneden, wordt de toegestane afwijking 1 woning. 

 
Voorbeeld 
In afbeelding 17.5 is een voorbeeldplattegrond van een galerijflat gegeven. Deze galerijflat bestaat uit 14 
identieke bouwlagen. De plattegronden, gevels en installaties van woning A, B, C en D zijn geheel gelijk.  

 
Afb. 17.5 Voorbeeld plattegrond galerijflat 

In de deelverzameling zijn dan 56 woningen met gelijke kenmerken aanwezig, waarvan minimaal 12 
woningen moeten worden bezocht voor voldoende steekproefgrootte (11,2 afgerond naar boven). Van deze 
twaalf woningen moeten in elk geval de 9 unieke subtypes worden bezocht, te weten type A vloer, type A 
tussen, type A dak, type B/C vloer, type B/C tussen, type B/C dak, type D vloer, type D tussen en type D 
dak. 
Er blijven dan van nog drie woningen aanvullend bezocht worden, elke 19e woning vanaf de woning met 
het laagste huisnummer (N/(n-aantal subtypes) = 56/(12-9)). 

Van de steekproef met 12 in deze galerijflat bezochte woningen, mag geen enkele woning afwijken om 
gebruik te kunnen maken van representativiteit. 

17.6 Dossier representativiteit 

De onderbouwing van representativiteit volgens voorgaande paragraaf moet opgenomen worden in het 
projectdossier. Hieronder is aangegeven hoe de representativiteit onderbouwd moet worden bij een 
deelverzameling (seriematige woningen of woningen in wooncomplex) zonder dat alle betreffende 
woningen bezocht en betreden hoeven te worden. 

In het dossier moet bij gebruik van representativiteit conform dit hoofdstuk het volgende aanwezig zijn: 

• Overzicht van de woningen die tot de deelverzameling behoren (alle woningen met dezelfde 
plattegrond); 

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

• Overzicht van de kenmerken met onderscheid tussen de kenmerken die in de woning en buiten de 
woning zijn vastgesteld; 
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• Omschrijving van aanwezige types en gehanteerde benaming (bijvoorbeeld in database) van de 
woningen, waaruit woningtype en geometrisch gelijke woningen blijkt; 

• Wijze waarop de voor representativiteit van belang zijnde kenmerken zijn vastgesteld. 

Als opnamedatum in de berekening moet de datum van de steekproef aangehouden worden. Als de 
steekproef op meerdere data is uitgevoerd, is de opnamedatum gelijk aan de datum waarop de eerste 
woning uit de deelverzameling van de steekproef bezocht is. 

De referentiemethode kan worden toegepast nadat alle kenmerken benodigd voor het berekenen van de 
energieprestatie van de woning zijn vastgesteld, en op basis van een dossier reproduceerbaar zijn. 
Bijvoorbeeld op basis van tekeningen, opname ter plekke, informatie, enz. Voor wat betreft 
reproduceerbaarheid gelden dezelfde eisen als verder in deze publicatie genoemd. 
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Bijlage C
 

Behorend bij het interpretatiedocument
ISSO-publicatie 82.1, vastgesteld op 10 december 2020
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Tabel 9.17 Typen afgiftesystemen  

Typen afgiftesystemen Rekenwaarde 
indien onbekend 

Subtype afgiftesysteem Radiator of een convector Niet van toepassing 

Ventilatorconvector 

Boosterventilator Radiator of een convector met 
boosterventilator 

Niet van toepassing 

Radiator of een convector zonder 
boosterventilator 

Opstelplaats van de 
radiatoren/convectoren 

Binnenwand Glas grenzend aan 
buiten zonder 
radiatorfolie 

Glas grenzend aan buiten zonder 
radiatorfolie 

Glas grenzend aan buiten met 
radiatorfolie 

Buitenwand 

Onbekend 

Bij een 
radiator/convector/ventilatorconvector 
(fancoil unit) moet worden opgegeven 

Betreft het een radiator/convector of 
een ventilator-convector 

Radiator/convector 
of 
ventilatorconvector 

Is er bij afgifte systemen een extra 
ventilatoreenheid aanwezig. Deze kan 
aanwezig zijn bij een radiator of 
convector. Hier worden 
boosterventilatoren (ondersteunende 
ventilator) mee bedoeld. Geef 
vervolgens het aantal ventilatoren en 
het vermogen van de ventilatoren op 

Extra ventilator 
aanwezig 
(Ja/nee), aantal en 
vermogen 
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Bijlage D
 

Behorend bij het interpretatiedocument
ISSO-publicatie 82.1, vastgesteld op 10 december 2020
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Tabel 9.18 Gegevens oppervlakteverwarming 

Gegevens oppervlakteverwarming Rekenwaarde 
indien onbekend 

Subtype oppervlakteverwarming Vloerverwarming Niet van toepassing 

Wandverwarming 

Plafondverwarming 

[DETAIL] Dikte van de deklaag 
(vloerverwarming) 

Deklaag < 2cm Deklaag ≥ 2 cm 

Deklaag ≥ 2 cm 

Onbekend 

[DETAIL] Steek tussen de 
vloerverwarmingsleidingen (bij ruimte hoger dan 4 
m) en mate van isolatie 

Steek ≤ 10 cm en eis B tabel 
9.20 (thermisch ontkoppeld)  

Steek > 20 cm 

Steek ≤ 10 cm en eis A tabel 
9.20 

 Steek > 10 cm en eis A tabel 
9.20 

Steek ≤ 20 cm 

Steek > 20 cm 

Onbekend 
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Bijlage E
 

Behorend bij het interpretatiedocument
ISSO-publicatie 82.1, vastgesteld op 10 december 2020
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Tabel 16.1 Gegevens beschaduwing 

Invoer beschaduwing Voorwaarden voor invoer Rekenwaarde 
indien onbekend 

Minimale belemmering hb ≤ 0,36  
bb ≥ 3,73  
ho  ≥  1,0  

Overige 
belemmering  

Belemmering met constante hoogte 
evenwijdig aan verticaal 
zonontvangend vlak 

hb > 0,36  
bb ≥ 3,73  
ho ≥ 1,0  

Overstek evenwijdig aan verticaal 
zonontvangend vlak (geldt niet voor 
PV- en zonnecollectorpanelen) 

hb ≤ 0,36 (bij woonfuncties) 
bb  ≥  3,73 (bij woonfuncties) 
ho < 1,0 

Zijbelemmering loodrecht op 
verticaal zonontvangend vlak  

Bij koeling is de zijbelemmering minimaal 
2,5 m hoger dan de bovenzijde van het 
zonontvangende vlak; 
hb ≤ 0,36  
bb < 3,73  
ho ≥ 1,0  

Volledige belemmering hb > 0,36  
ho < 1,0  

Overige belemmering Als beschaduwing niet aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet of als er meerdere 
situaties tegelijk optreden 
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Bijlage F
 

Behorend bij het interpretatiedocument
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Afstand
(hart paneel tot
zijkant nok)

Horizontaal vlak
vanuit M

M (hart paneel)
P (verste punt
belemmering = nok)

Breedte (afstand 
loodrecht op hart paneel’)
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Bijlage G
 

Behorend bij het interpretatiedocument
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