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Memo Actualisatie inijking energielabels 
utiliteitsbouw 

Project WE9740  

Aan Begeleidingscommissie energielabels woningbouw en utiliteitsbouw 

Van Pieter Nuiten (W/E)  

Datum 24 april 2020 

 

 Aanleiding 
W/E heeft op 3 oktober 2019 een rapport gepubliceerd met een voorstel voor de inijking 

van de energielabels voor utiliteit gebaseerd op NTA 8800. Om verschillende redenen is er 

nu behoefte aan een update van deze doorrekening (wijzigingen in NTA 8800, rekentool, 

opnameprotocol, gewijzigd inzicht in de conversie van oude berekeningen (ISSO 75.3) naar 

het nieuwe format.  Er zijn daarom nieuwe berekeningen gemaakt met versie 1.35 (d.d. 13 

maart 2020) van de validatietool.  

In deze memo (hoofdstuk 3) beschrijven we voor elk van de onderdelen van de berekening 

wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de doorrekening die zijn gebruikt 

voor het inijkingsrapport. Die berekeningen zijn gemaakt met versie 1.26 (d.d. 23 mei 

2019).  

 Effect op inijking 
Voor het bepalen van de klassengrenzen voor de energielabels is besloten om zo dicht 

mogelijk bij de huidige inijking te blijven en zo het aantal labelverschuivingen zo laag 

mogelijk te houden. Praktisch betekent dit dat voor een groot deel van de gebouwen in de 

energielabeldatabase is doorgerekend welke waarde voor EweP;tot (In deze memo omwille 

van de eenvoud EP2 genoemd; voor nieuwbouw is de BENG2-eis gebaseerd op deze 

indicator) ze hebben na doorrekening met de NTA 8800 validatietool. Vervolgens is per 

gebruiksfunctie een verband gelegd tussen de afgemelde energie-index en EP2. 

Na het doorvoeren van de hieronder beschreven wijzigingen zijn de berekende verbruiken 

lager geworden. Uitzondering hierop zijn de winkelfunctie (blijft nagenoeg gelijk) en de 

celfunctie (stijgt).   

Consequentie is dat de relatie tussen EIISSO 75.3 en EP2NTA 8800 zoals bepaald in [1] voor 

indelingsvariant '2. huidige indeling (2003)' herzien moet worden, voor alle 

gebruiksfuncties. Omdat de berekende verbruiken lager zijn wijzigt het verband tussen 

EP2/EI en schuiven alle labelgrenzen richting 0. Dit effect treedt overigens ook op bij de 

andere indelingen die in [1] beschouwd zijn: ook de mediaan van EP2 van de afgemelde 

labels wijzigt immers.  

In de onderstaande paragrafen wordt weergegeven hoe de geactualiseerde 

klassenindeling er uit ziet en welk effect dat heeft op de labelverschuivingen.  
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2.1 Aangepaste klassengrenzen  

In Tabel 1 is de originele indeling '2. Huidige indeling 2003' te zien, gebaseerd op de 

originele conversie (zie bv de grens van 235 kWh/m2 voor de grens C/D bij kantoren). Tabel 

2 geeft de nieuwe indeling met de aangepaste conversie & validatietool.  

De grens tussen A/B t/m F/G is bepaald op basis van vergelijking van afgemelde energie-

index met de opnieuw berekende waarde voor EP2. De grenzen tussen A+/A en verder 

volgen NIET uit de huidige klassengrenzen voor A+/A, maar zijn evenredig verdeeld ten 

opzichte van de grens A/B1 

Tabel 1 Klassengrenzen voor '2. Huidige indeling 2003' - oorspronkelijk 

Deze tabel geeft de waarden uit het Inijkingsrapport van 3 oktober 2019, berekend met versie 1.26 

 

Tabel 2 Klassengrenzen voor '2. Huidige indeling 2003' - geactualiseerd 

Deze tabel geeft de geactualiseerde waarden na herberekening 30 maart 2020 met versie 1.35. 

 

 
In de huidige klassenindeling zijn de klassen niet even groot. In bovenstaande tabellen is 
bijvoorbeeld te zien dat de klasse A++ een 'breedte' heeft van E/E = 0,35, terwijl A+ een 
'breedte' heeft van E/E =0,15. Deze klassengrenzen zijn in 2011 vastgelegd waarbij is 
aangesloten bij de uitgangspunten voor de indeling van woningbouw. IJkpunten waren:  
- de grens A+/A++ met een E/E = 1,00, de nieuwbouw-eis uit 2009, zodat nieuwe 

gebouwen minimaal een A++ label krijgen (mits doorgerekend met NEN 7120) 
- de grens A/B met een E/E = 1,35 (resultaat van variantberekeningen, correspondeert 

met een EI = 1,05). 

De overige labelgrenzen zijn hieruit afgeleid, wat leidt tot behoorlijke variatie in de 

klassengrootte die nu automatisch wordt meegenomen in de nieuwe inijking op basis van 

NTA 8800. In Tabel 3 is een voorstel gedaan voor een gelijkmatiger verdeling van de 

labelklassen A+ en beter.  

Omdat bij het bepalen van de labelverschuivingen alleen gekeken is naar gebouwen met 

een berekening gebaseerd op ISSO 75.3 (en dus per definitie geen A+ of beter kunnen 

hebben) en omdat er maar heel weinig gebouwen daadwerkelijk een A+ of beter label 

hebben, is er geen effect op de labelverschuivingen.  

  

 
1 merk op: dit is anders dan in [1], afwijkingen zijn maximaal 5 kWh/m2 ten opzichte van de situatie waarin ook 

voor 'plus-labels' de grenzen uit de huidige methodiek zo goed mogelijk worden vertaald naar EP2-waarden. 

2*. Huidige indeling 2003 obv OUDE CONVERSIE ISSO75.3 1. kantoor2. bijeenkomst zonder kdv3. bijeenkomst met kdv4. onderwijs5. zorg zonder bed6. zorg met bed 7. winkel 8. sport 9. logies 10. cel totaal

- A++++ E/E = 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A++++ - A+++ E/E = 0,30 40 55 65 55 50 105 65 40 55 60 50

A+++ - A++ E/E = 0,65 90 115 140 125 105 225 140 85 115 135 110

A++ - A+ E/E = 1,00 140 175 215 190 165 345 215 130 180 205 175

A+ - A E/E = 1,15 160 205 245 220 190 400 245 150 205 235 200

A - B E/E = 1,35  |  EI = 1,05 190 240 290 255 220 470 285 180 240 275 235

B - C EI = 1,15 205 260 315 280 240 515 315 195 265 300 255

C - D EI = 1,30 235 295 355 320 275 580 355 220 300 340 290

D - E EI = 1,45 260 330 395 355 305 645 395 245 335 380 325

E - F EI = 1,60 290 365 440 390 335 715 440 270 370 420 355

F - G EI = 1,75 315 400 480 430 365 780 480 295 405 460 390

2. Huidige indeling 2003 ISSO75.3 1. kantoor2. bijeenkomst zonder kdv3. bijeenkomst met kdv4. onderwijs5. zorg zonder bed6. zorg met bed 7. winkel 8. sport 9. logies 10. cel totaal

- A++++ E/E = 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A++++ - A+++ E/E = 0,30 40 50 60 55 45 95 65 35 50 65 50

A+++ - A++ E/E = 0,65 85 110 130 115 100 205 135 75 110 145 110

A++ - A+ E/E = 1,00 135 170 195 175 155 320 210 115 170 220 170

A+ - A E/E = 1,15 155 200 225 200 180 365 245 135 195 255 195

A - B E/E = 1,35  |  EI = 1,05 180 230 265 235 210 430 285 155 230 300 225

B - C EI = 1,15 200 255 290 260 230 470 315 170 255 330 250

C - D EI = 1,30 225 285 330 295 260 530 355 195 285 370 280

D - E EI = 1,45 250 320 365 330 295 595 395 215 320 415 315

E - F EI = 1,60 275 355 405 360 325 655 435 240 355 455 345

F - G EI = 1,75 300 385 445 395 355 715 475 260 385 500 380
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Tabel 3 Klassengrenzen voor '2. Huidige indeling 2003' - geactualiseerd en gelijkmatig verdeeld onder A 

Deze tabel geeft de geactualiseerde waarden na herberekening 30 maart 2020 met versie 1.35. 

 

  

2. Huidige indeling 2003 - gelijkmatig ISSO75.3 1. kantoor2. bijeenkomst zonder kdv3. bijeenkomst met kdv4. onderwijs5. zorg zonder bed6. zorg met bed 7. winkel 8. sport 9. logies 10. cel totaal

- A++++ E/E = 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A++++ - A+++ E/E = 0,30 40 50 55 50 45 90 60 35 50 60 45

A+++ - A++ E/E = 0,65 80 100 110 100 90 180 120 70 100 120 90

A++ - A+ E/E = 1,00 120 150 165 150 135 270 180 105 150 180 135

A+ - A E/E = 1,15 160 200 220 200 180 360 240 140 200 240 180

A - B E/E = 1,35  |  EI = 1,05 180 230 265 235 210 430 285 155 230 300 225

B - C EI = 1,15 200 255 290 260 230 470 315 170 255 330 250

C - D EI = 1,30 225 285 330 295 260 530 355 195 285 370 280

D - E EI = 1,45 250 320 365 330 295 595 395 215 320 415 315

E - F EI = 1,60 275 355 405 360 325 655 435 240 355 455 345

F - G EI = 1,75 300 385 445 395 355 715 475 260 385 500 380
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2.2 Labelverschuiving voor alle functies gecombineerd 

De volgende sets figuren geven de labelverschuivingen voor indeling 2 ten opzichte van de 

huidige energielabels; eerst de verschuivingen op basis van de oorspronkelijke conversie, 

met validatietool 1.26 (relatief en absoluut) en met de oorspronkelijke labelgrenzen (Tabel 

1; figuren komen overeen met figuur 28 uit het rapport van 3 oktober 2019). Daarna de 

verschuivingen met de aangepaste conversie en validatietool 1.35 met de oorspronkelijke 

labelgrenzen. En tot slot met aangepaste conversie, validatietool 1.35 en de nieuwe 

labelgrenzen (Tabel 2). 

Figuur 1 Labelverschuiving obv de rekenresultaten van de oorspronkelijke conversie, met de 

oorspronkelijke labelgrenzen (Tabel 1; figuur 28 uit het rapport van 3 oktober 2019)  
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Figuur 2 Labelverschuivingen alle functies, geactualiseerde conversie, validatietool 1.35, 

geactualiseerde  labelgrenzen (Tabel 2) 
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Figuur 3 Labelverschuivingen alle functies, geactualiseerde conversie, validatietool 1.35, 

oorspronkelijke labelgrenzen (Tabel 1) 
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2.3 Labelverschuivingen voor gebruiksfunctie 'kantoor' 

De onderstaande figuren geven dezelfde vergelijkingen als de bovenstaande set, maar 

alleen voor de gebruiksfunctie 'kantoor'. 

Figuur 4 Labelverschuivingen kantoor, oorspronkelijke conversie, validatietool 1.26, oorspronkelijke 

labelgrenzen (Tabel 1) 
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Figuur 5 Labelverschuivingen kantoor, geactualiseerde conversie, validatietool 1.35, geactualiseerde  

labelgrenzen (Tabel 2) 
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Figuur 6 Labelverschuivingen kantoor, geactualiseerde conversie, validatietool 1.35, oorspronkelijke 

labelgrenzen (Tabel 1) 

 

 

  



 

 

W/E adviseurs - WE9740 Memo Actualisatie inijking energielabels utiliteitsbouw - update 

begeleidingscommissie v2.docx 10 

 Conversie labeldatabase naar NTA 8800 
 

In oktober 2019 heeft W/E een rapportage gepubliceerd met daarin een voorstel voor 

verschillende varianten voor de 'inijking' van energielabels utiliteit. De berekeningen zijn 

gebaseerd op gegevens uit de energielabeldatabase (periode 2012-2019) die door Vabi en 

W/E zijn geconverteerd van het huidige/oude format (gebaseerd op ISSO 75.3-

berekeningen) naar het nieuwe format (NTA 8800).  

Uit voortschrijdend inzicht en wijzigingen in NTA 8800 en het bijpassende opnameprotocol 

ISSO 75.1 is gebleken dat sommige aannamen bijgesteld moeten worden. Ook zijn bij het 

omzetten van de labeldatabase (bestaande uit vooral ISSO 75.3-berekeningen) naar invoer 

voor de NTA  8800 validatietool verschillende parameters niet geheel correct omgezet. 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we voor elk van de onderdelen van de berekening wat de 

belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de doorrekening die is gebruikt voor het 

inijkingsrapport. Die berekeningen zijn gemaakt met versie 1.26 (d.d. 23 mei 2019) van de 

NTA 8800 validatietool.  

Bij de figuren zijn berekeningen met EP 2 > 1500 kWh/m2 weggelaten, evenals een paar 

gebouwen met EP;tot > 20 miljoen kWh (een paar berekeningen zorgen er dan voor dat de 

assen heel ver worden opgerekt). 

3.1 Algemeen 

Er zijn circa 300 berekening uit de verzameling verwijderd die er dubbel in stonden. Ook 

zijn 18 berekeningen verwijderd omdat deze een natuurlijk ventilatiesysteem hadden maar 

wel een energiegebruik voor ventilatoren.  

3.2 Bouwkundig 

Belangrijkste wijzigingen 

- B-factor van AOR overal van 0,8 naar 1,0 

- Standaardkleur voor screens van wit naar 'gekleurd' 

- Gebouwtype aangepast aan aantal bouwlagen 

- Hp: transmissieverlies door vertikale leidingen: forfaitair meegenomen (was eerst op 

0 gezet) 

- Warmtecapaciteit D was niet goed overgezet, dit is gecorrigeerd.  

- Alle daken gewijzigd van hellend naar plat. 

Resultaten 

Het effect van deze wijzigingen is terug te zien bij de warmtebehoefte. Er is niet gekeken 

naar wat sec het effect van de bouwkundige wijzigingen. Dat is niet los te zien van 

wijzigingen in het ventilatiesysteem en de overige installaties.  

3.3 Ventilatie 

Belangrijkste wijzigingen 

- Leeftijd van ventilatoren gemaximeerd op 20 jaar, waardoor het gemiddelde 

vermogen is afgenomen. Zie toelichting in Conversiedocument [xx]. 

- Gelijkstroom / wisselstroom: Geen invoer in ISSO75. Installatiejaar of renovatiejaar na 

2006, rekenen met gelijkstroom. Daarvoor met wisselstroom. Als installatie of 

renovatiejaar voor 1999 ligt, dan gaan we er vanuit dat de ventilator vervangen is en 

dus een gelijkstroom is. 

- In de NTA is een wijziging in de bepaling van fsys doorgevoerd.  
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Resultaten 

Het energiegebruik door ventilatoren is fors afgenomen. Dat is conform de verwachting 

omdat de leeftijd van de ventilatoren ook naar beneden is bijgesteld. 

Bij een deel is er echter een toename te zien, dat lijkt te gaan om gebouwen waarbij qv;inst 

bekend is, en fterugregel ≠ 1. Dit is een gevolg van wijzigingen in NTA/validatietool.  

 

Figuur 7 Finaal energiegebruik voor ventilatoren (let op: niet voor ventilatie) 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2 

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 

3.4 Ruimteverwarming 

Belangrijkste wijzigingen 

- Alle installaties als 'individueel' aangemerkt. Bij gebruiksoppervlakte > 500 m2 

aangenomen dat opstelplaats buiten de thermische schil is. Herwinbare verliezen zijn 

dan 0. Voorheen werd bij 500 m2 een onderscheid gemaakt tussen individuele en 

collectieve installaties. Deze interpretatie is in de NTA 8800 gewijzigd. 

- Isolatie distributieleidingen naar 'onbekend' 

- Aantal warmtemeters = 1 bij externe warmtelevering (was altijd 0) 

- Equivalent opwekkingsrendement externe warmtelevering omgezet naar primaire 

energiefactor fP;del (en 'uitsluitend op basis van metingen') 

- Voor hulpenergie altijd forfaitaire methode voor individuele systemen. Installatiejaar 

gemaximeerd op 20 jaar.  

- Er zijn andere aannames gedaan voor de temperatuurcorrecties op basis van 

afgiftesysteem. Dat is in onderstaande tabel weergegeven. Als wordt voldaan aan de 

criteria uit de kolom 1 (distributie = lucht, ventilatie = gebalanceerd), dan worden de 

theta's uit die kolom gekozen. Vervolgens wordt gekeken of wordt voldaan aan de 

criteria van kolom 2.  Gemiddeld komt de hele labeldatabase uit op een totale 

temperatuurcorrectie van ongeveer 2,31.  
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Resultaten 

Het verbruik voor verwarming ligt lager, vooral omdat er minder collectieve systemen zijn.  

Voor gebouwen met warmtelevering ligt het verbruik behoorlijk hoger, dit omdat 

berekeningen met een kwaliteitsverklaring voor warmtelevering (equivalent 

opwekkingsrendement) niet correct waren ingevoerd.  

 

Figuur 8 Finaal energiegebruik voor ruimteverwarming 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2 

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 

  

1 2 3 4 5 6 7

distributie lucht water of water+lucht alle overige

warmteopwekker warmtepomp direct gestookte luchtverwarmer

temperatuurniveau lt of zlt

ventilatiesysteem gebalanceerd

type temperatuurcorrectie luchtverwarming oppervlakteverwarming elektrische luchtverwarming

mechanische afvoer, 

mechanische toevoer of 

gebalanceerde ventilatie

(z)lt mt ht

Δθ;str 0 0 0 0,25 0,35 0,4 0,75

Δθ;ctr 1,1 2,5 1,1 2,5 2,5 2,5 2,5

Δθ;emb 0 0,6 0 0 0 0 0

Δθ;rad 0 0 0 0 0 0 0

Δθ;im 0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Δθ;hydr 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Δθ;roomaut -1 -1 -1 -1 -1

totaal 1,70 2,50 1,40 2,05 2,15 2,20 2,55

stralingsverwarming

natuurlijke toe- en afvoer
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3.5 Ruimtekoeling 

Belangrijkste wijzigingen 

- Alle installaties als 'individueel' aangemerkt. Bij gebruiksoppervlakte > 500 m2 

aangenomen dat opstelplaats buiten de thermische schil is. Voorheen werd bij 500 m2 

een onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve installaties. Deze 

interpretatie is in de NTA 8800 gewijzigd. 

- Warmtepomp in zomerbedrijf (icm koudeopslag) is gemodelleerd als 

compressiekoelmachine met kwaliteitsverklaring, rendement = (5/4)*3*nel 

(want in ISSO 75.3 heeft gewone compressiekoelmachine een rendement van 4, in 

NTA 8800 wordt dat 3. 

Resultaten 

Het energiegebruik voor koeling ligt fors lager. Er is niet nagezocht wat hier de 

achterliggende reden van is. Wellicht dat dit komt door bouwkundige wijzigingen of 

wijzigingen in de methode? xx 

 

Figuur 9 Finaal energiegebruik voor ruimtekoeling 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2 

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 
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3.6 Warm tapwater 

Belangrijkste wijzigingen 

- Alle installaties als 'individueel' aangemerkt. Bij gebruiksoppervlakte > 500 m2 

aangenomen dat opstelplaats buiten de thermische schil is. Voorheen werd bij 500 m2 

een onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve installaties. Deze 

interpretatie is in de NTA 8800 gewijzigd. 

- Circulatieleidingen voor gebouwen onder 500 m2 verwijderd. Voor sportgebouwen is 

de aanname dat 75% van het gebouw een sportzaal is. Voor die gebouwen 

circulatieleiding onder de 2.000 m2 verwijderd.  

- Diameter circulatieleiding vastgezet op 54/51 mm, isolatiedikte onbekend. Dat leidt 

tot de volgende isolatiewaarde: 

 

- Voorraadvaten: deze werden voorheen overal op 0 gezet. In NTA 8800 moeten ze 

echter expliciet worden opgegeven. Relevant zijn het volume en de isolatie. 

- Voorraadvaten zijn van toepassing bij elektroboilers, gasboilers, VR/HR-ketel met 

CV-boiler, stoomketel, heetwaterketel (benamingen uit ISSO 75.3). Voor systemen 

in gebouwen met Ag > 500 m2 is het een indirect verwarmd vat. Voor gasboilers  in 

gebouwen tot 500 m2 zijn doorgerekend als 'gasboiler < 150 kW', daarboven als 

individueel systeem met direct verwarmd vat.  

- Volume: Uitgangspunt is de tapwaterbehoefte uit de NTA. Aanname vervolgens 

dat per bij elektroboilers een opslag nodig is van 10 liter voor elke 1 MWh 

tapwaterbehoefte, voor grote vaten is dat 20 liter per MWh. Voor elektroboilers 

van 10 liter per stuk pakt dat dan als volgt uit: 

 
- Voor grote systemen met voorraadvat (uit ISSO 75: gasboiler, HR-ketel met CV-

boiler, VR-ketel met CV-boiler, heetwaterketel, stoomketel) berekenen we 

dezelfde manier het volume van het voorraadvat. Vervolgens: 

o Volume tot 400 liter: 1 vat per gebouw, volume naar boven afronden op 50 
liter 

o Volume tot 800 liter: 2 vaten van elk 400 liter 
o Volume daarboven, vaten van 1.000 liter, aantal naar boven af gerond 

Nr Functie Qw;nd;spec

[kWh/m2.jaar]

Volume voorraadvaten

[liter/m2]

Volume  

elektrobo[liter/m2]

Elektroboiler

[aantal/m2]

Elektroboiler

[m2/stuk]

1 Bijeenkomst kinderopvang 2,8 0,056 0,028 0,0028 357

2 Bijeenkomst overig 2,8 0,056 0,028 0,0028 357

3 Cel 4,2 0,084 0,042 0,0042 238

4 Zorg met bed 15,3 0,306 0,153 0,0153 65

5 Zorg overig 2,8 0,056 0,028 0,0028 357

6 Kantoor 1,4 0,028 0,014 0,0014 714

7 Logies 12,5 0,250 0,125 0,0125 80

8 Onderwijs 1,4 0,028 0,014 0,0014 714

9 Sport 12,5 0,250 0,125 0,0125 80

10 Winkel 1,4 0,028 0,014 0,0014 714
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- Voorraadvat staat binnen thermische schil in gebouwen tot 500 m2, anders 

daarbuiten.  

- Energielabel van de vaten is G, behalve voor vaten van 2017 en jonger (dan zijn er 

heel weinig overigens). Het effect van een G- of een C-label is behoorlijk groot. 

- Equivalent opwekkingsrendement externe warmtelevering omgezet naar primaire 

energiefactor fP;del. Zie ook ruimteverwarming.  

Resultaten 

Het effect van de toegevoegde voorraadvaten op het energiegebruik voor tapwater is 

heel groot. Voor bijna alle gebouwen neemt het energiegebruik toe.  

Er is ook een kleinere subset waar het energiegebruik afneemt, dan zijn meestal kleinere 

gebouwen (< 500 m2) die voorheen een circulatieleiding hadden en/of een collectief 

systeem.  

 

Figuur 10 Finaal energiegebruik voor warm tapwater 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2. Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een 

lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn (niet weergegeven). Punten boven die virtuele 

lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 
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3.7 Bevochtiging 

Geen wijzigingen. 

3.8 Verlichting 

Belangrijkste wijzigingen 

- Voorschakelapparatuur van 'onbekend' naar 'geen/geïntegreerd'.  

- Daglichtsector overal op 0,2 gezet; Daglichttoetredingsfactor FD;S op 0,7. 

Resultaten 

In de grafieken is duidelijk te zien dat het energiegebruik voor verlichting een stuk lager 

ligt. Dat is vooral toe te schrijven aan de voorschakelapparatuur.  

 

Figuur 11 Finaal energiegebruik voor verlichting 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2.  

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 
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3.9 Zonne-energie (zon-pv) 

Belangrijkste wijzigingen 

- Bij de conversie was niet overal het type cel overgenomen. In die gevallen werd het 

vermogen op 0 Watt gezet. Dat is gecorrigeerd.  

Resultaten 

Duidelijk te zien is dat er een serie gebouwen is die voorheen geen vermeden 

energiegebruik door zonnepanelen had, maar nu wel (de groene puntenwolk op de y-as).  

 

Figuur 12 (Vermeden) finaal energiegebruik voor lokaal opgewekte zonnestroom 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2 

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 
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3.10 Totaal 

Alle veranderingen bij elkaar leiden tot een iets lager verbruik per m2. Tapwater zit hoger, 

de andere posten allen lager. Het verschil in kWh/m2 is ongeveer 5%.  

 

 

Figuur 13 Totaal primair energiegebruik 

Links in kWh per gebouw, rechts in kWh/m2 (rechtergrafiek geeft dus ('EP2') 

Let op: in de grafieken geeft de groene lijn een lineaire trend aan. Relevant is ook de x=y-lijn 

(niet weergegeven). Punten boven die virtuele lijn betekenen dat in de nieuwe berekeningen 

het energiegebruik hoger ligt dan in de oude. 

  



 

 

W/E adviseurs - WE9740 Memo Actualisatie inijking energielabels utiliteitsbouw - update 

begeleidingscommissie v2.docx 19 

 Literatuur 
[1] "Inijking energielabel utiliteitsbouw; Varianten klassenindeling op basis van BENG2 

(primaire-fossiele-energieindicator EweP;tot conform NTA 8800, uitgedrukt in 

[kWh/m2.jaar])",  W/E adviseurs rapport nr 9740, 3 oktober 2019 

[2] "Aannamedocument conversie monitoringsbestanden utiliteitsbouw naar invoer 

voor de NTA 8800rekentool,  Versie 3.0", VABI Software BV , 3 juli 2019 

[3] ISSO 75.3:2011 

"Formulestructuur energieprestatie advies utiliteitsgebouwen", ISSO, 1 oktober 

2011 

[4] NTA 8800:2019 nl 

"Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode", 1 februari 2019 

[5] NTA 8800:2019-06 nl 

"Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode", 1 juni 2019 

[6] Rekentool NTA 8800 v190523 v1.26, gebaseerd op NTA 8800 van februari 2019 

[7] Rekentool NTA 8800 v200313 v1.35, gebaseerd op NTA 8800 van juni 2019 

[8] "Conversie energielabels naar NTA 8800; Aannamedocument conversie 

monitoringsbestanden utiliteitsbouw naar invoer voor de NTA 8800 validatietool; 

versie maart 2020", W/E adviseurs, 3 april 2020 


