
 

 

 
Implementatie van de EPBD in 
Nederland: Status en planning 
 

Nederland heeft al jaren ervaring met energiezuinig bouwen. 
Dankzij een bestaande certificatiemethode zijn er nauwelijks 
obstakels wat betreft de invoering van de richtlijn voor 
nieuwbouw. De richtlijn is minder gemakkelijk te 
implementeren voor de bestaande gebouwenvoorraad (dat is: 
gebouwd vóór 1997) dat bijvoorbeeld bijna 93% van het totale 
woningenbestand omvat. 

1 > Wettelijke context 

 De implementatie van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) valt 
in Nederland onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). 
 
Op 19 april 2006 heeft de Nederlandse regering de Europese Commissie 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van de EPBD in Nederland. Nederland onderstreept ten 
volle het belang van de EPBD en streeft naar volledige implementatie van 
deze richtlijn. 
 
De Nederlandse regering streeft naar de volledige implementatie van de 
EPBD in Nederland per 1 januari 2007. De eerste stap is het opleiden en 
certificeren van deskundigen voor het afgeven van de energieprestatie 
certificaten van gebouwen. Zodra Nederland voldoende gekwalificeerde 
deskundigen heeft, zal het energieprestatie certificaat verplicht worden 
voor elke gebouw-transactie. 

2 > Stand van zaken met betrekking tot de implementatie 

Nederland voldoet voor een groot deel al aan de eisen die de richtlijn 
stelt. De ontbrekende onderdelen worden momenteel in de wetgeving 
omgezet en opgenomen (artikel 7 – verplichting tot het overleggen van een 
energieprestatie certificaat), of er worden maatregelen door middel van 
een ander traject onder aandacht van de eindgebruiker gebracht (artikelen 
8 en 9, de éénmalige- en periodieke installatiekeuringen).  
 
Net als de Europese Unie kent Nederland een actief beleid om de 
administratieve lasten voor de burger te beperken. Vanuit deze optiek is 
besloten om de kosten voor het certificaat zo laag mogelijk te houden. 
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Rekenprocedures 

Op dit ogenblik is al een aanzienlijk deel van de EPBD in de Nederlandse 
wetgeving geïntegreerd. 
 
Aan artikel 3 (Vaststelling van een berekeningsmethodiek) wordt -wat 
nieuwbouw betreft- voldaan door middel van de huidige 
energieprestatienorm (EPN). Voor de voorraad bestaande gebouwen wordt 
momenteel de berekeningsmethodiek van het reeds bestaande 
Energieprestatieadvies (EPA) vereenvoudigd en verbeterd. De benodigde 
rekenprocedures zullen voor het einde van 2006 gereed zijn. Een 
kwaliteitsborgingssysteem zal eveneens vóór eind 2006 gereed zijn. 
 
Aan artikel 4 (Vaststelling van de eisen voor de energieprestatie) wordt 
voldaan door de Nederlandse energieprestatienorm (EPN). Deze 
methodologie geldt ook voor ingrijpende renovaties van bestaande 
gebouwen. 
 
Een algemene beschrijving van de huidige rekenmethode voor nieuwbouw 
is te vinden op www.senternovem.nl/epn. 
 
Onderdeel van de energieprestatienorm voor nieuwbouw (en ingrijpende 
renovaties) is de berekening van de zogenaamde Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC), sinds 1995.  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de vele aspecten die in deze EPC 
berekening voor nieuwbouw zijn opgenomen. 

Minimum eisen voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties 

In de huidige nationale bouwregelgeving, geldt dat men vóór de oplevering 
van het gebouw moet aantonen dat men aan de eisen heeft voldaan. De 
gemeente waar het gebouw wordt gerealiseerd is verantwoordelijk voor de 
toetsing. Als belangrijkste eis geldt, dat moet worden voldaan aan een 
gegeven bovengrens voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In tabel 1 
zijn aanvullende eisen te lezen. 

Eisen ten aanzien van bestaande gebouwen 

Met betrekking tot artikel 6 (Bestaande gebouwen): in de woningwet is 
geregeld dat in het geval van ingrijpende renovatie aan een minimum 
energieprestatie moet worden voldaan. Voor beperkte renovaties gelden 
minimum-eisen ten aanzien van ventilatie en thermische isolatie. 

Certificaat gebouwen 

De afgifte van energieprestatie certificaten is geregeld in het 'Besluit 
Energieprestatie Gebouwen' (BEG). De BEG is op 30 juni 2006 door de 
ministerraad goedgekeurd en ligt voor ter advies bij de Raad van State. 
 
De BEG regelt ook de certificering van gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 1000 m2 waarin overheidsdiensten worden 
verstrekt (artikel 7.3). Nederland heeft overigens besloten om deze eis 
niet van toepassing te laten zijn op de categorie van gebouwen die in 
artikel 4.3 van de richtlijn worden genoemd. De Nederlandse overheid zal 
in al haar voor het publiek toegankelijke gebouwen het certificaat 
zichtbaar ophangen. Scholen en zorginstellingen zullen niet aan artikel 7.3 
van de richtlijn hoeven te voldoen, want deze diensten vallen buiten de 
directe verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. 
 
In de 'Regeling Energieprestatie Gebouwen' (REG), die in 2007 zal worden 
gepubliceerd, wordt het bovenstaande nader uitgewerkt. In de REG zullen 

Eerste  versie van de 
Nederlandse energie-
prestatienorm (1994). Sinds 
de eerste publicatie is de 
norm regelmatig aan de 
ontwikkelingen aangepast 
en zijn de minimum-eisen al 
enkele keren aangescherpt. 
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regels worden opgenomen om een certificaat af te kunnen geven op basis 
van representativiteit en zullen de eisen worden opgenomen welke 
gegevens in ieder geval op het certificaat moeten komen te staan. De REG 
zal na de zomer van 2006 naar Brussel worden gestuurd ter notificatie.  
 
Tabel 1. Minimum eisen voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties. 

    
  Woningbouwr utiliteitsbouw 
  minimum EPC minimum EPC 

U-waarde (dak, gevels, 
vloer) Rc =2,5 m2K/W X Rc =2,5 m2K/W x 
U-waarde (ramen, deuren) 4,2 W/m2K X 4,2 W/m2K x 
Luchtdichtheid 0,2 m/s X   x 
Passieve zon   X   x Ve

rw
ar

m
in

g 

Installatierendementen   X   x 
Oppervlakte van 
transparante elementen   X   x 
Temp.overschrijding (tijd, 
Δtemp)   X   x 
Zonnewarmte   X   x 
Beschaduwing van ramen   X   x 

K
oe

lin
g 

Installatierendementen   X   x 

Luchtverversing 
0.9 dm3/s per m2 
vloer X 

 
afhankelijk van 
gebouwfunctie x 

Luchtkwaliteitseisen 
Minimum eisen 
vanuit bouwbesluit  X 

Minimum eisen vanuit 
bouwbesluit x 

Ve
nt

ila
tie

 

Warmteterugwinning   X   x 
Geïnstalleerd vermogen 
(W/m2)   X   x 

Ve
rli

ch
tin

g 

Daglicht 
m2 ramen > 10% 
van vloeroppervlak X 

m2 ramen  > 2,5 - 7 % 
van vloeroppervlak, 
afhankelijk van 
gebouwfunctie x 

Verbruik   X   x 
Zonne-energie   X   x 

W
ar

m
ta

p-
w

at
er

  

Installatierendementen   X   x 
Warmte-kracht   X   x 
Stadsverwarming/-koeling   x   x 
Duurzame bronnen   x   x 

O
ve

rig
 

Overig: zonnepanelen 
(PV)   x   x 

 
In de kolom "EPC" wordt met "X" bedoeld dat dit aspect onderdeel uitmaakt van de 
berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). 

Inspectie van ketels en airconditioningsystemen 

In Nederland worden kleine ketels doorgaans elk jaar geïnspecteerd in het 
kader van onderhoud. Het aantal ketels dat gestookt wordt met behulp van 
niet-duurzame vloeibare of vaste brandstof wordt snel kleiner. In de 
toekomst zal de energieprestatie van de ketel ook worden meegenomen bij 
deze jaarlijkse vrijwillige keuring. Daartoe wordt een instrument 
ontwikkeld waarmee eenvoudig de energiegebruikswaarden van de ketel 
bepaald kunnen worden. 
 
Wat betreft de verplichte keuring van grote ketels voldoet Nederland aan 
de richtlijn via de wet milieubeheer.  
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Het model dat Nederland kiest voor kleine ketels zal, wat de keurings-
aspecten uit de richtlijn betreft, op basis van zowel vrijwilligheid als 
wetgeving het beoogde resultaat opleveren. Door middel van nationale 
voorlichting zal het periodieke onderhoud en, indien nodig, vervangings-
advies van ketels worden aangemoedigd. Deze campagne zal vóór het 
stookseizoen 2006/2007 van start gaan.  
 
De aanpak voor airconditioningsystemen (artikel 9) zal zó worden opgezet 
dat hij nauw aansluit bij de bovengenoemde methode voor ketels (artikel 
8). 

3 > Planning 

Nederland streeft naar de publicatie van het Besluit- en de Regeling 
Energieprestatie Gebouwen per 1 januari 2007. Aan de formele 
verplichting om aan de richtlijn te voldoen zal worden voldaan zodra 
voldoende deskundigen zijn opgeleid en gecertificeerd om de 
energieprestatie van gebouwen op te nemen. 

4 >  Relevante informatie 

Meer informatie is te vinden op de Website van het Ministerie van VROM: 
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9401. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is voorbereid in samenwerking  
met de ‘EPBD Concerted Action’ (www.epbd-ca.org) 
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Website  van de overheid: 
 
http://www.vrom.nl/pagina.ht
ml?id=9401 
 
 
Andere  relevante websites: 
 
› http://epbd.nen.nl  
› http://www.senternovem.

nl/epn/ 
› http://www.senternovem.

nl/epadesk/ 
 

 

 

 

 


