Analyse voorgenomen en geadviseerde BENG-eisen
Verslag van de analyse van de kostenoptimaliteitsstudie en de betekenis voor de geadviseerde BENG-eisen
19 november 2018

Inhoudsopgave
Context

Aanleiding

Leeswijzer

3

6

7

3. Kosten en baten bij geïntegreerde aanpak

25

3.1 Eigenschappen en uitgangspunten

26

3.2 Warmteverlies, opstel- en afgiftevermogen

31

3.3 Pieklast en aansluitcapaciteit hoofdaansluiting

33

3.4 Bouwkosten en VON-prijs

34

3.5 Levensloopkosten

38

1. Belangrijkste bevindingen over de KOS

9

Conclusie, discussie en aanbevelingen

45

1.1 KOS in relatie tot de EPBD

9

Conclusie

45

1.2 Uitgangspunten

12

Discussie

46

1.3 Beoordeling KOS en geadviseerde BENG-eisen

15

Aanbeveling

47

2. Netbelasting

20

Geraadpleegde bronnen

50

2

Tabel 1 – voorgenomen BENG-eisen voor woningen uit 2015

A

Volgens de Europese richtlijn voor de energieprestatie van

C

Context
gebouwen (EPBD, 2010/31/EU) moeten eind 2020 alle nieuwe

≤ 25

BENG 3 – hernieuwbare energie (%)

≥ 50

Als voorbereiding hierop heeft haar ambtsvoorganger Blok de

De hoogte van deze eisen is vergelijkbaar met eisen die in andere

voorgenomen BENG-eisen bepaald. Dit deed hij op basis van het

lidstaten worden opgesteld, zoals in België en Frankrijk (Blok,

onderzoek ‘Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-

2015). In Nederland werden dergelijke energieprestaties in 2015

energieneutrale gebouwen’, uitgevoerd door DGMR (2015) en in

al gerealiseerd in de top van de markt. Er wordt verondersteld

overleg met de marktpartijen. De BENG-eisen (voor niet-

dat deze BENG-eisen in 2020 door (vrijwel) de gehele markt

overheidsgebouwen) die vanaf 2020 moeten gelden, zijn door

gerealiseerd kunnen worden (DGMR, 2015) en voor het grootste

Blok op 2 juli 2015 gedeeld met de Tweede Kamer. In tabel 1 zijn

deel van de gebouwde omgeving goed financieel haalbaar zijn in

de voorgenomen BENG-eisen voor woningen weergegeven.

2021 (Blok, 2015).
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L

BENG 2 – energiegebruik (kWh/m²·jr)

H1

≤ 25

H2

een aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend.

BENG 1 – energiebehoefte (kWh/m²·jr)

H3

voeren voor alle nieuwe gebouwen waarvoor per 1 januari 2020

BENG-eis

CONC.

heeft minister Ollongren (2017) besloten om de BENG-eisen in te

BENG-indicator

B

gebouwen bijna-energieneutraal zijn. Om dit mogelijk te maken

oplossingen en concepten aan te bieden.

C

De in 2015 aangekondigde stelselwijziging en voorgenomen

Tegenreacties op de voorgenomen BENG-eisen zijn er ook. Zo

gezorgd. Zo is in 2015 het programma Zeer Energiezuinige

heeft de ventilatiebranche (VLA) aanhangig gemaakt dat de voor-

Nieuwbouw (ZEN) geïnitieerd door de partijen van het Lente-

genomen eis voor BENG 1 vooral te realiseren is met balans-

akkoord. Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen

ventilatie in combinatie met warmteterugwinning (systeem D).

(Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van

Met mechanische ventilatiesystemen (systeem C) is de eis van 25

BZK) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet

kWh/m2 per jaar beduidend lastiger te realiseren. Bovendien

langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’

worden de mogelijkheden van warmteterugwinning (wtw) bij die

voor de consument (Lente-akkoord, 2018). Bovendien moet dit

systemen niet gewaardeerd in BENG 1, maar in BENG 2. Het

binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar

resultaat hiervan is dat de ventilatieverliezen met de nieuwe

de nieuwe eis van bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020.

bepalingsmethode (NTA 8800) op een andere wijze worden

H2
H3

bepaald in vergelijking met de voorgenomen BENG-eisen.

H1

L

drie jaar voor ontwikkelingen in de bouw- en installatiesector

A

aanscherping van de energieprestatie-eisen hebben de afgelopen

Een andere reactie is afkomstig van de fabrikanten van minerale

voorgenomen BENG-eisen. Dit doen ze door hun producten te

wolisolatie. De Mineral Wool Association (MWA) pleit voor een

verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en gezamenlijk

alternatieve invulling van de BENG-eisen (MWA, 2017).
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B

bouwmaterialen en installatiesystemen anticiperen op de

CONC.

Daarnaast zien we dat producenten en toeleveranciers van

bonden onbalans als gevolg van het verhogen van BENG 1 en

BENG-eisen. De aanleiding is de veronderstelling dat er voor een

BENG 3. Hierover zegt DGMR p. 19: “De toepassing van grotere

deel van de gebouwtypen een forse inspanning en investering

hoeveelheden PV leidt niet automatisch tot zeer energiezuinige

moet worden gedaan om te voldoen aan de eisen. De vraag die

woningen. In de zomerperiode zijn de woningen immers

in het onderzoek gesteld wordt luidt, p.3: “Wat zijn gelet op de

energieleverend en in de winterperiode hebben de woningen nog

CO2-emissie en de bouwkosten de meest efficiënte BENG-eisen?”

steeds een belangrijk energiegebruik. Het verhogen van de

C

onderzoek uitgevoerd naar de impact van de voorgenomen

A

DGMR (2017) wijst in haar conclusie op de grotere tijdsge-

energiebehoefte leidt tot een grotere tijdgebonden onbalans in
het energiegebruik van de woningen.”

Ondanks bovenstaande nuancering pleit de MWA (2017, 2018)

voor BENG 1 verschilt per gebouwfunctie en verwarmings-

voor een andere invulling van de BENG-eisen. De MWA stelt

systeem en ligt tussen de 30 kWh/m2 (middelgroot woongebouw)

namelijk voor om meer in te zetten op compensatie van het

tot 60 kWh/m2 (grote vrijstaande woning). Deze hogere waarde

energiegebruik (verzwaring van BENG 3 naar 60 procent) en de

voor BENG 1 moet worden gecompenseerd met een groter

eis voor warmte- en koudebehoefte af te zwakken (verlaging van

aandeel hernieuwbare energie (verhoging BENG 3) om aan

BENG 1 naar 50 kWh/m2).

gelijke CO2-emissies en primair energiegebruik te voldoen.
5

CONC.

of de totale CO2-emissie (DGMR, 2017). De maximale hoogte

H3

H2

eis mogelijk is zonder verhoging van het primaire energiegebruik

B

De conclusie van dat onderzoek is dat verhoging van de BENG 1-

H1

L

In opdracht van MWA-lid Isover heeft DGMR in 2017 een

KOS heeft de RVO de geadviseerde BENG-eisen voor woning-

voorgenomen BENG-eisen leiden tot:

bouw, die moeten gaan gelden vanaf 2020, gedeeld met de

A. Risico op beperking van de ontwerpvrijheid

begeleidingscommissie van de KOS.
L

In een persbericht van februari 2018 geeft de MWA aan dat de

A

C

Aanleiding

C. Hogere woonlasten voor de koper

De door de RVO geadviseerde BENG-eisen lijken te zijn opgesteld

D. Hogere CO2-uitstoot bij productie bouwmaterialen

met het oog op een stelselwijziging van EPC naar BENG en niet

H1

B. Extreem hoge investeringen (bouwkosten)

Om de bovengenoemde beweringen te toetsen, heeft de

dit laatste wel een verwachting is geschapen sinds 2015.

H2

op een aanscherping van de energieprestatie-eisen. Terwijl voor

Nederlandse Isolatie Industrie (NII) aan Develop inc. gevraagd

deze resultaten te beschouwen. Mede gelet op het gegeven dat
Parallel aan het door ons uitgevoerde onderzoek, waarvan wij de

nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018 in principe niet meer

conceptversie op 15 oktober 2018 deelden met NII, zijn op 11

worden aangesloten op het aardgasnet (Wiebes, 2018).

H3

Dit is een tweede reden voor NII om ook de consequenties van

CONC.

hier onderzoek naar te doen.

(KOS) voor BENG woningbouw gepresenteerd. Op basis van de
6

B

oktober jl. de conceptresultaten van de kostenoptimaliteitsstudie

geweest. Zij hebben ons een toelichting gegeven over:

woningniveau. In het verlengde hiervan kijken we ook naar de

•

Het doel van de KOS;

(mogelijke) consequenties voor het energienet. Want, zoals

•

De aangehouden uitgangspunten en referentiesituatie;

DGMR (2017) terecht opmerkte zit er een tijdgebonden onbalans

•

Totstandkoming van geadviseerde BENG-eisen door de RVO.

L

In deze analyse concentreren wij ons in eerste instantie op

A

C

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 geven wij een beschouwing van de mogelijke

warmtenet mogen niet uit het oog worden verloren.

consequenties van de geadviseerde eisen voor het energienet.

In hoofdstuk 1 behandelen wij de belangrijkste bevindingen van

In hoofdstuk 3 voegen we beide onderwerpen samen en projec-

de inhoudelijke analyse van de KOS. Hierbij maken wij gebruik

teren we de geadviseerde BENG-eisen op de bevindingen van ons

van het KOS-rapport (DGMR, 2018), en de bijlagen die beschik-

eerdere onderzoek: ‘Besparen op energiegebruik of gebruik

baar zijn gesteld door de RVO aan NII. De berekeningen zelf zijn

compenseren?

CONC.

op het moment van schrijven niet (openbaar) beschikbaar.

H3

H2

en wintersituatie. De effecten daarvan op het elektriciteit- en/of

H1

in het energiegebruik en de -opwekking van de woning in zomer-

Met de opstellers van de KOS (DGMR) is telefonisch contact
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B

De analyse wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

1. Belangrijkste bevindingen over de kostenoptimaliteitsstudie
Analyse van de onderzoeksresultaten en implicaties voor de geadviseerde BENG-eisen

Verder staat in de verordening 244/2012 dat voor nieuwe

de aangehouden uitgangspunten, de interpretatie van de EPBD

gebouwen (zowel residentieel als niet-residentieel) de huidige

en de beoordeling van de onderzoeksresultaten. De belangrijkste

minimumeisen voor de energieprestaties de basisvoorwaarde

bevindingen behandelen we in dit hoofdstuk.

vormen waaraan moet worden voldaan bij het vaststellen van de

C
L

Na analyse van de KOS plaatsen wij een aantal kanttekeningen bij

A

1. Belangrijkste bevindingen over de KOS

deze basisvoorwaarde. Dit concluderen wij na een uitgevoerde

Wij zien dat de KOS op essentiële onderdelen afwijkt van de

EPC-berekening van de referentiegebouwen met de aange-

Europese energierichtlijn EPBD en de verordening 244/2012. Zo

houden referentie-uitgangspunten, zie tabel 2.

H2

1.1 KOS in relatie tot de EPBD

H1

referentiegebouwen. Naar onze mening voldoet de KOS niet aan

Alleen de referentie ‘Woongebouw XL woningen XS’ voldoet met

minimumeisen voor de energieprestatie. De KOS wijkt hiervan af

een EPC van 0,39 aan de huidige Nederlandse energieprestatie-

door te beschrijven dat het niet mogelijk is om eenduidig aan te

eisen. De overige woningen overschrijden de huidige EPC-eis met

geven op welk BENG 2 niveau (NTA 8800) de huidige EPC-eisen

15 tot 32,5 procent.

CONC.

kostenoptimale niveaus worden vergeleken met de huidige

H3

is het volgens de Europese richtlijn vereist dat de berekende

B

liggen.
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referentiesituatie KOS

een aardgasketel. Sinds 1 juli 2018 is dit alleen toegestaan in

0,46

02.1 – Woning M hoek

0,50

03.1 – Woning L vrij

0,51

04.1 – Woning M tussen

0,47

07.1 – Woongebouw M woningen

0,53

08.1 – Woongebouw XL woningen XS

0,39

Bovenstaande EPC-waarden zijn berekend voor de RVO BENG-referentiewoningen (RVO,

ontwikkelingen. Op de aangehouden referenties komen we terug
in de volgende paragraaf.

Bovendien zien wij dat er bij de beoordeling van de resultaten
eerst is gekeken naar BENG 2, vervolgens naar BENG 3 en ten

slotte naar BENG 1. Deze werkwijze leidt tot compenseren van
het energiegebruik en niet tot het optimaliseren van de

energiebehoefte. Dit is niet in lijn met de verordening 244/2012.
H3

2018.a) die beschikbaar zijn gesteld op de website van de RVO.

gelden vanaf 2020 is dit een keuze die niet aansluit bij huidige
L

01.1 – Woning S tussen

H1

Berekende EPC

H2

Referentiegebouw

uitzonderingssituaties (Wiebes, 2018). Voor regelgeving die gaat

C

nieuwbouwwoningen. Zo is de referentiesituatie uitgevoerd met

A

Tabel 2 – EPC van RVO referentiewoningen met aangehouden

moeten definiëren die worden gekenmerkt door en representatief zijn voor hun functie(s). De aangehouden referenties in de

CONC.

Verder staat in de EPBD dat lidstaten referentiegebouwen

B

KOS zijn, ons inziens, niet representatief voor de huidige
10

vormgegeven door toenmalig verantwoordelijk minister Blok.

C

In bijlage 1 van verordening 244/2012 ‘Methodologisch kader

In het verlengde hiervan merken wij op dat de bouwkundige

ten/varianten berekenen de lidstaten, voor de nationaal

maatregelen die ervoor zorgen dat de energiebehoefte omlaag

gedefinieerde vloeroppervlakte, eerst de behoefte aan energie

wordt gebracht niet zijn beoordeeld bij de bepaling van BENG 1.
L

het berekenen van de energieprestaties van maatregelen/pakket-

A

voor vaststelling kostenoptimale niveaus’ staat op p. 24: “Voor

Op p. 40 van de KOS staat hierover: “het huidige Bouwbesluit-

huishoudelijk warm water en verlichtingssystemen. Hernieuw-

niveau is al kostenoptimaal. Het gevolg hiervan is dat voor de

bare energie die ter plaatse wordt geproduceerd, wordt

bepaling van het BENG 1-eisenniveau alleen gekeken hoeft te

afgetrokken van de primaire energievraag en de geleverde

worden naar een isolatiepakket op Bouwbesluitniveau en de

energie.”

overige isolatieniveaus buiten beschouwing gelaten kunnen

H2

geleverde energie voor ruimteverwarming, koeling, ventilatie,

H1

voor verwarming en koeling. Vervolgens berekenen zij de

worden naar BENG 1, vervolgens naar BENG 2 en tot slot naar

Volgens de KOS tonen de BENG 2-berekeningen aan dat een

BENG 3. Deze volgorde is ook aangehouden in het rapport

bouwkundig pakket met extra isolatie en triple glas ten opzichte

‘Variantberekeningen voor eisen aan BENG’ (DGMR, 2015). Op

van de referentie (= isolatie op Bouwbesluitniveau en HR++

basis van dit rapport zijn de voorgenomen BENG-eisen uit 2015

beglazing) niet tot lagere netto contante kosten (NCC) leidt.
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B

De verordening geeft hiermee aan dat er eerst gekeken moet

CONC.

H3

worden.”

In de KOS zijn uitgangspunten aangehouden die, ons inziens, niet

in de KOS, maar de besparing op het verwarmings- en

representatief zijn voor de huidige bouwpraktijk. In de vorige

afgiftesysteem als gevolg daarvan niet. Door dit niet in het

paragraaf merkten we al op dat de referentiesituatie is

onderzoek te betrekken ontstaat, ons inziens, een discrepantie.

uitgevoerd met een HR-ketel en niet met een warmtepomp.

Immers, hoe lager de warmtevraag hoe lager het opstel-

Terwijl de keuze voor een warmtepomp als referentie de huidige

vermogen en bijbehorende kosten voor investering, onderhoud

markt en de ontwikkelingen van de markt naar 2020 beter

en vervanging.

weerspiegelt.

Doordat het verwarmings- en afgiftesysteem niet is afgestemd op

Voor woongebouwen en in mindere mate voor de grond-

de energiebehoefte van de woning heeft, naar onze mening,

gebonden woningen is naast de warmtepomp ook externe

geen optimalisatie plaatsgevonden op woningniveau. In plaats

warmtelevering een belangrijk alternatief voor de aardgasketel.

daarvan is er in de KOS gerekend met een generiek systeem en

Externe warmtelevering is niet meegenomen in de KOS, maar

deze is toegepast in de diverse berekeningen. De gevolgen van

heeft wel invloed op de BENG-eisen en op de kosten en baten.

C

investering in extra isolerende maatregelen wel is meegenomen

A

1.2 Uitgangspunten

H2
H3
CONC.
B

deze keuze voor de woonlasten bespreken wij in hoofdstuk 3.

H1

L

Wij vragen ons af of dat juist is. Mede omdat wij zien dat de

12

ningen die momenteel worden ingediend bij de aanvraag voor de

woningen en appartementen grotendeels bepalend voor de

omgevingsvergunning.
A

capaciteit van het net en de bijbehorende kosten (Ecofys, 2015).

C

Net als bij de warmtepomp is de energiebehoefte van de

In plaats van een douche-wtw en zonwering wordt de EPC-eis in

zonder meer buiten beschouwing worden gelaten.

de praktijk doorgaans ingevuld met PV-panelen. Echter, de PVL

Om die reden kan externe warmtelevering naar onze mening niet

panelen ontbreken in de referentiesituatie van de KOS.

een douche-wtw en van zonwering, cq. zonwerende beglazing.

zijn opgenomen met een Wattpiekvermogen van 200 Wp/m2

Deze zonwerende maatregelen zijn overigens achterwege

voor het bepalen van de energieprestatie, terwijl er qua kosten

gelaten bij de varianten met een warmtepomp met bodembron.

wordt gerekend met panelen van 165 tot 170 Wp/m2. Panelen
met een vermogen van 200 Wp/m2 behoren tot de top van de

Als afzonderlijke maatregelen komen een douche-wtw en

markt en zijn momenteel duurder dan panelen met een

zonwering beperkt voor. Maar de combinatie van een douche-

vermogen van 165 tot 170 Wp/m2. Dit leidt, ons inziens, tot een

wtw en zonwering zien we nauwelijks toegepast worden in de

vergelijking waarbij de opbrengsten van PV-panelen naar

nieuwbouw. Dit leiden wij af uit de energieprestatiebereke-

verhouding hoger zijn dan de kosten.
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H2

maatregel. Echter, hierbij zien we dat er in de KOS PV-panelen

H3

wij op dat alle woningen in de referentiesituatie zijn voorzien van

CONC.

De PV-panelen zijn wel opgenomen als energetische verbeter-

B

onze bedenkingen bij andere referentiemaatregelen. Zo merken

H1

Buiten de aangehouden verwarmingssystemen hebben wij ook

bevoordeeld.

C

Verder zien wij in de KOS uitgangspunten terugkomen voor

Verder staat er in de KOS dat er bij de energiekosten alleen is er

maatregelen (isolatie van dak, vloer, gevel en kierdichting) in de

gekeken naar het variabele deel van de leveringskosten. De vaste

KOS op 50 jaar gesteld. In de praktijk gaan deze maatregelen de

kosten voor aansluiting en transport blijven volgens de KOS over

levensduur van een gebouw mee (zeker 75 tot 100 jaar). Ook in

het algemeen hetzelfde.

L

de praktijk. Zo is de levensduur voor de bouwkundige

A

onderhoud en vervanging die ons inziens niet in lijn liggen met

Wij zien echter een andere tendens die verband houdt met de

de isolerende maatregelen. Door een kortere termijn van 50 jaar

opkomst van de warmtepomp. De pieklast voor verwarming

te hanteren pakt de kosteneffectiviteit/-optimaliteit negatief uit

neemt toe bij woningen met een hoge(re) warmtevraag. Dit leidt

voor isolerende maatregelen.

ertoe dat deze woningen een zwaardere warmtepomp nodig

H2

(MPG) wordt een levensduur van 75 jaar gehanteerd, mede voor

H1

de bepalingsmethode van de MilieuPrestatie van Gebouwen

installatie inclusief het vervangen van de omvormer is gesteld op

3x25A. Om die reden adviseert Netbeheerder Liander ook om bij

25 jaar. In de praktijk heeft een omvormer doorgaans een levens-

toepassing van een warmtepomp in principe te kiezen voor een

duur van 10 tot 15 jaar. 25 jaar is lang. Deze keuze leidt ertoe dat

3x35A aansluiting (Liander, 2018.b).

de varianten met extra compensatie middels PV-panelen worden
14

CONC.

een 3x35A aansluiting i.p.v. op de standaardaansluiting van

B

Aan de andere kant zien we dat de levensduur van de PV-

H3

hebben en daardoor mogelijk moeten worden aangesloten op

elektrische apparaten gebruik maken van dezelfde elektra-

eisen ten opzichte van de huidige praktijk (EPC 0,4). De EPBD

capaciteit. De overstap naar de zwaardere aansluiting kan

schrijft dit ook voor.

C

tot een kostenoptimale afweging voor de toekomstige BENG-

A

Dit mede gelet op het feit dat ook het kooktoestel en andere

worden voorkomen door de warmtevraag van de woning te
Uitgaande dat de introductie van BENG niet alleen een

combinatie met bijvoorbeeld balansventilatie met wtw. In

stelselwijziging betreft, maar ook een verzwaring van de

hoofdstuk 2 en 3 komen we hierop terug.

energieprestatie-eisen, ligt de waarde van 70 kWh/m2 volgens

versoepeling van de energiebehoefte ten opzichte van de huidige

tarief. Dit zijn vaste kosten waarvan het verschil, afhankelijk van

praktijksituatie. Terwijl met de voorgenomen BENG-eisen uit

het capaciteitstarief en de netwerkbeheerder, tot +/- € 600,- per

2015, en met name de ambitie die daaruit sprak, een

jaar kan oplopen. Door deze kosten buiten beschouwing te laten,

verwachtingspatroon gecreëerd is waar nu niet aan wordt

worden de varianten met een lage warmtevraag (lagere BENG 1)

voldaan.

H2

Bij een hogere aansluitcapaciteit hoort ook een hoger aansluit-

H3

ons niet in lijn met de (beginselen van de) EPBD. We zien een

H1

L

reduceren met behulp van extra isolerende maatregelen in

1.3 Beoordeling KOS en geadviseerde BENG-eisen

donkergrijze zone in figuur 1. Deze zone komt voort uit de KOS en

Volgens ons wordt de KOS opgesteld met het doel om te komen

wordt gezien als de kostenoptimale zone voor BENG 1.

15

B

De geadviseerde BENG 1-eis van ≤ 70 kWh/m2 is uitgezet op de

CONC.

ons inziens benadeeld.

met de grootste verhouding is de vrijstaande woning met een

feit aan. Want, op een aantal uitzonderingen na geeft de door

verhouding van 2,14. Alle andere woningen (tussenwoningen,

ons ingetekende rode lijn in figuur 1 een meer realistisch beeld.

hoekwoning, appartementen) liggen beneden deze waarde van

Immers, de meeste stippen (woningen) vallen op of onder deze

2,14. Het in de KOS getoonde overzicht uit Bouwtrend laat

lijn en kunnen dus prima aan een eis van 50 kWh/m2 voldoen,

hetzelfde beeld zien.

C

beoordeling van BENG 1 zit hier ons inziens nog een opmerkelijk

A

de referentiewoningen een verhouding van 2,2 heeft. De woning

L

Naast onze eerdere opmerkingen over de hoogte en de

voorkomen dat bepaalde (minder compacte) woningtypes niet

toegepast valt ons iets anders op: de knik in de eisentabel van

meer gebouwd kunnen worden. Echter, minder compact

BENG 1. We zien bovendien dat de grenswaarde voor BENG 1

betekent een hogere energiebehoefte. Deze knik zou kunnen

van woningen en woongebouwen is afgestemd op een Als/Ag-

leiden tot een stimulans van de bouw van energetisch minder

verhouding van 2,2, zie figuur 2.

presterende woningen en dat kan volgens ons niet de bedoeling

H2

Maar buiten de discussie of eisen minimaal of maximaal worden

H3

De knik in de eisentabel voor BENG 1 moet volgens de KOS

H1

zelfs met een thermische schil op Bouwbesluitniveau.

oppervlakte en het gebruiksoppervlakte van de woning. Als we
kijken naar tabel 1 in het KOS-rapport, dan zien we dat geen van
16

B

De Als/Ag-verhouding is een verhouding tussen het verlies-

CONC.

zijn.

C
A
L
H1
BENG-eisen kunnen voldoen, maar het bouwvolume hiervan

met een Als/Ag-verhouding (< 1,0) eenvoudig aan de eis kunnen

staat niet in verhouding tot de grote massa van appartementen,

voldoen. Volgens de KOS biedt dit de gewenste vrijheid voor het

rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap-

ontwerpen van gebouwen met bijvoorbeeld een hoger glas-

woningen. Daar speelt dit probleem niet, of veel minder.

percentage.

H2

Bovendien zorgt de knik in de eisentabel ervoor dat woningen

H3

Het is goed dat recreatiewoningen, tiny-houses etc. ook aan de

CONC.

Figuur 2 – Geometrieverhouding Als/Ag in relatie tot BENG 1

B

Figuur 1 – Geometrieverhouding Als/Ag
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C

Echter, het vrijelijk kunnen ontwerpen is, naar onze mening,

nastreeft, en in navolging daarvan de nationale BENG-eisen, is

A

eerder een ‘nice to have’ dan een ‘must to have’. Wat de EPBD

besparing van energie en het efficiënter inzetten van duurzame
L

energie. Ontwerpvrijheid is een belangrijk issue, maar wel binnen

B

CONC.

H3

H2

H1

de kaders van de Europese afspraken over energiebesparing.
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2. Netbelasting
Wat betekenen de geadviseerde BENG-eisen voor de belasting van de energienetten?

ventilatiesysteem een opstelvermogen voor de warmtepomp

voor het benodigde volume per jaar (kWh) (Ecofys, 2015). Dit is

nodig hebben van 11,0 kW (hoekwoning) en 8,5 kW (tussen-

een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden met het

woning) om aan de piekvraag te voldoen. Voor woningen met

oog op de BENG-eisen. Vanuit de NEN 7120 en NTA 8800 ligt de

een hoogwaardige thermische schil (5,0 – 6,5 – 8,0 en triple

focus op het jaarlijks gebouwgebonden energiegebruik in kWh en

beglazing) en een balansventilatiesysteem met wtw is een opstel-

niet op de piekvraag. Ook in de KOS wordt sec gekeken naar het

vermogen nodig van 6,5 (hoekwoning) en 5,0 (tussenwoning). Dit

gemiddelde gebruik en niet naar de piekvraag.

betekent een reductie van ruim 40 procent op het opstelH2

vermogen en de pieklast.

H1

L

Energienetten worden aangelegd voor de piekvraag (kW) en niet

A

C

2. Netbelasting

publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en

woningen op het aardgasnet sinds 1 juli 2018 neemt het aantal

woongebouwen’. Uit het rapport ‘Besparen op energiegebruik of

warmtepompen fors toe. De toename van warmtepompen en

gebruik compenseren?’ (Develop inc., 2018) komt naar voren dat

PV-panelen zorgt voor een grotere belasting van het elektri-

woningen met een thermische schil volgens de minimale

citeitsnetwerk.

uitgangspunten van het Bouwbesluit en een mechanisch
20

CONC.

Door het schrappen van de aansluitplicht van nieuwbouw-

B

vermogen voor verwarmings- en afgiftesystemen conform ISSO-

H3

De piekvraag in kW is echter wel bepalend voor het opstel-

geconfronteerd met de vraag of distributie- en transmissienetten

het elektriciteitsnet in dat geval nog verder toeneemt. Een

verzwaard moeten worden (Ecofys, 2016).

dergelijk full electric systeem is overigens ook niet opgenomen in

C

Ecofys (2015) bekeken. Het is aannemelijk dat de pieklast voor

A

Als gevolg hiervan worden netbeheerders in toenemende mate

de KOS. Maar gezien de verlaging van de primaire energiefactor

van 2,56 (NEN 7120) naar 1,45 (NTA 8800) worden dit soort

van het isolatieniveau en de toegepaste verwarmingstechniek.

installaties (in ieder geval op papier) interessanter.

L

Ecofys deed in 2015 al onderzoek naar het kosten-baten-effect

infrastructuur. Zelfs bij een isolatiegraad van Rc 5,0, grosso modo

warmtepompen en uiteindelijk de kosten voor verregaande CO2-

het niveau waarop de in oktober 2018 geadviseerde BENG-eisen

emissieverlaging omlaag brengen. De sterke interactie tussen

zijn opgesteld, zijn de netwerkkosten voor elektriciteit bij toepas-

isolatiegraad en infrastructuurkosten bij warmtepompen maakt

sing van elektrische warmtepompen een factor 2 tot 3 hoger dan

het volgens Ecofys belangrijk om maatschappelijk de juiste

normaal (Ecofys, 2015).

keuzes te maken en maatregelen in de juiste volgorde te

implementeren. Het moet voorkomen worden dat elektrische
Een scenario met een full electric systeem met weerstands-

warmtepompen infrastructuur nodig maken die op middellange

verwarming, infraroodpanelen en elektroboilers is niet door

termijn, met hogere isolatie, niet meer nodig is (Ecofys, 2015).
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H2

geïsoleerde woningen zorgen voor een kostenefficiënte inzet van

H3

vraag en daarmee een grote invloed heeft op de kosten voor de

CONC.

Verder blijkt uit het onderzoek van Ecofys (2015) dat goed

B

isolatie cruciaal is voor de omvang en de vorm van de warmte-

H1

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de mate van

een warmtepomp zegt Ecofys (2015) dat deze per saldo alsnog

infrastructuur. De pieklast van warmtepompen kan in de

relatief slecht presteren als het gaat om verlaging van de CO2-

nieuwbouwsituatie nog verder worden verlaagd met behulp van

emissies. Dit komt door de sterke vraagtoename naar elektriciteit

betere isolerende en energiebesparende maatregelen (Develop

om de woningen in de winter te verwarmen. Deze elektriciteit

inc. 2018). De in 2015 voorgenomen BENG-eisen anticiperen hier

wordt veelal opgewekt in gascentrales.

C

naar het effect van bestaande woningen op de bestaande

A

Over woningen met een Rc van 5,0 (lees Bouwbesluitniveau) en

L

Hierbij moeten we opmerken dat Ecofys alleen heeft gekeken

een rapport van Ecofys uit 2016. Ecofys bekijkt in deze studie de

wintersituatie. Zoals DGMR (2017) terecht opmerkte leidt de

mogelijkheden voor congestiemanagement en flexibiliteitopties

toepassing

niet

om de extra investering in de infrastructuur te beperken. De

automatisch tot zeer energiezuinige woningen. Compensatie van

nadruk ligt op het afstemmen van vraag en aanbod van

het energiegebruik met PV-panelen zonder de energiebehoefte

elektriciteit om het netwerk niet te overbelasten. Twee van deze

te beperken leidt ertoe dat de woningen in de zomerperiode

opties zijn het slim sturen van warmtepompen en het beperken

energieleverend zijn, maar in de winterperiode nog steeds een

(’curtailen’) van elektriciteitsproductie uit zonnepanelen.

van

grotere

hoog energiegebruik hebben.
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hoeveelheden

PV-panelen

H2

onbalans tussen energievraag en -aanbod in zomer- en

H3

energievraag in plaats van op compensatie vinden we terug in

CONC.

Het belang van energiebesparing is terug te voeren op de

B

Een andere reden om juist in te zetten op beperking van de

H1

wel op, de onlangs geadviseerde BENG-eisen niet.

C

Door gebruik te maken van een capaciteitsschakeling is het
mogelijk dat elektrische apparaten automatisch uitschakelen of

A

tijdelijk niet ingeschakeld kunnen worden als de net- en/of
aansluitcapaciteit overschreden dreigt te worden. Op koude

L

winterdagen is de pieklast het hoogst, net op het moment dat je
de warmtepomp en andere elektrische apparaten het hardst
H1

nodig hebt.

Het beperken van de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen is
H2

niet wenselijk. De voorbeelden van Ecofys (2016) tonen aan dat
bij een PV-installatie met 3,3 kWp zo’n 20 tot 25 procent van de

management. Dit wordt geïllustreerd door de witte vlakken in

Figuur 3 – witte vlakken tonen het verlies van energieproductie

H3

opbrengsten in de zomerperiode verloren gaat door congestie-

Het voordeel dat de bewoner in theorie heeft van z’n zonnepanelen wordt hiermee voor een groot deel teniet gedaan.
23

B

het verlies in de zomermaanden al snel op tot 50 à 75 procent.

CONC.

figuur 3. Trek je de lijn door naar NOM (6 tot 7 kWp), dan loopt

3. Kosten en baten bij geïntegreerde aanpak
Wat zijn de financiële effecten wanneer het opstelvermogen en de aansluitcapaciteit wel worden berekend?

In de KOS is het opstelvermogen van de warmtepomp niet

60 procent voor respectievelijk BENG 1, 2 en 3 (MWA, 2017).

C
A

3. Kosten en baten bij geïntegreerde aanpak
afgestemd op de warmtevraag van de woning. Zodoende zijn ook
Omdat de voorgestelde eisen door de MWA voor BENG 2 en 3

vervangingskosten en kosten voor de aansluitcapaciteit niet

iets zwaarder zijn dan de in oktober 2018 geadviseerde BENG-

inzichtelijk gemaakt. Eenvoudig gezegd zijn de extra kosten voor

eisen (70 kWh/m² per jaar, 40 kWh/m² per jaar en 50 procent)

verlaging van de warmtevraag wel meegenomen en de besparing

voeren we voor dit vergelijk een kleine wijziging door. Met deze

als gevolg daarvan niet.

wijziging sluiten we beter aan bij de geadviseerde BENG-eisen uit
H2

2018.

H1

L

de synergie-effecten op de bouwkosten, onderhoudskosten,

optimalisatie op woningniveau plaats (Develop inc., 2018). Hierin

energieprestatiesoftware op basis van de NEN 7120. Dit doen we

bekijken we de technische en financiële consequenties van de

omdat we niet beschikken over de Validatietool NTA 8800. Voor

voorgenomen BENG-eisen uit 2015 ten opzichte van de

de bepaling van de pieklast en het opstelvermogen van het

alternatieve invulling zoals voorgesteld door de MWA. De MWA

verwarmings- en afgiftesysteem maakt dit geen verschil.

stelt eisen voor van 50 kWh/m² per jaar, 25 kWh/m² per jaar en
25

CONC.

Hierbij moeten we vermelden dat we gebruik maken van

B

compenseren?’, uitgevoerd in opdracht van NII vindt wel een

H3

In ons onderzoek ‘Besparen op energiegebruik of gebruik

Tabel 3 – kenmerken referentiewoning

C

Ook voor het theoretisch energiegebruik op de meter zijn de
verschillen ons inziens beperkt. Wel hebben we een dubbele

methode volgens ventilatiesysteem C1.

3.1 Eigenschappen en uitgangspunten referentiewoning

3

Beukmaat (m1)

5,10

Diepte (m1)

9,10

Verdiepingshoogte (m1)

2,65

In dit hoofdstuk bekijken we de effecten van de geadviseerde

Gebruiksoppervlakte (Ag in m2)

126,17

BENG-eisen uit 2015 en de voorgenomen eisen uit 2018 voor de

Verliesoppervlakte (Als in m2)

233,33

hoekwoning. Hierbij focussen wij ons op de ambitieniveaus BENG

Als/Ag-verhouding

A

Aantal bouwlagen (st.)

Hoekwoning

L

hebben we de originele methode gehanteerd en de vaste

Kenmerken

H1

berekening uitgevoerd voor de bepaling van BENG 1. Hier

H2

1,85

en NOM in de kopersmarkt. Voor meer achtergronden verwijzen
Noordoost

Oriëntatie achtergevel

Zuidwest

In tabel 3 geven we de belangrijkste kenmerken van de hoek-

Oriëntatie zijgevel

Zuidoost

woning weer. In tabel 4 en 5 tonen we de genomen maatregelen

Opp. open delen (m2)

23,06

voor BENG en NOM en de energieprestaties.

Opp. dichte delen (m2)

210,27
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H3

Oriëntatie voorgevel

43

CONC.

compenseren?’ (Develop inc., 2018).

Dakhelling (°)

B

wij naar ons rapport ‘Besparen op energiegebruik of gebruik

Rc-begane grondvloer

3,5 m²·K/W

5,0 m²·K/W

Rc-wand (langsgevel)

4,5 m²·K/W

6,5 m²·K/W

Rc-wand (kopgevel)

4,5 m²·K/W

6,5 m²·K/W

Rc-dak

6,0 m²·K/W

8,0 m²·K/W

HR++

Triple

0,600 dm³/s·m²

0,300 dm³/s·m²

lucht/water warmtepomp (11,0 kW)

lucht/water warmtepomp (6,5 kW)

4,1 – 4,0 – 1,4

4,6 – 4,0 – 1,4

mechanische ventilatie (systeem C)

balansventilatie (systeem D)

C.4c met extra CO2-sensoren

D.5a met extra CO2-sensoren

LUKA B

LUKA D

200 liter, 2x collectoren

200 liter, 2x collectoren

2 x 280 Wp

2 x 280 Wp

U-raam en deuren
Infiltratie (qv10;spec)

A

BENG-eisen voorgenomen (2015)

L

BENG-eisen geadviseerd (2018)

H1

Bouwkundige voorzieningen

C

Tabel 4 – maatregelen en prestaties hoekwoning BENG

Ventilatiesysteem
Systeemvariant
Luchtdichtheidsklasse
Zonneboiler met collectoren in maat PV

B

PV-panelen

H3

Rendement verwarming, koeling en tapwater

CONC.

Toestel verwarming, koeling en tapwater*

H2

Installatietechnische voorzieningen

*Volgt uit warmteverliesberekening op basis van ISSO 51

EPC

0,30

0,22

BENG 1 - C1: Energiebehoefte (kWh/m² per jaar)

53,0

38,5

BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m² per jaar)

40,9

21,3

BENG 2: Primair Energiegebruik (kWh/m² per jaar)

35,4

23,1

54,7%

53,1%

1.103

369

Hulpenergie ruimteverwarming (kWh)

173

157

Warm tapwater (kWh)

630

630

Hulpenergie warm tapwater (kWh)

28

28

Koeling (kWh)

192

299

Hulpenergie koeling (kWh)

63

63

Ventilatoren (kWh)

36

74

Verlichting (kWh)

631

631

Huishoudelijk energiegebruik (kWh)

2.700

2.700

Opwekking (kWh)

-479

-479

Totaal elektragebruik (kWh)

5.078

4.470

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

C

BENG-eisen voorgenomen (2015)

A

BENG-eisen geadviseerd (2018)

L

BENG-indicatoren

H2
H3
CONC.
B

Ruimteverwarming (kWh)

H1

Elektragebruik op de meter

Rc-wand (langsgevel)

4,5 m²·K/W

6,5 m²·K/W

Rc-wand (kopgevel)

4,5 m²·K/W

6,5 m²·K/W

Rc-dak

6,0 m²·K/W

8,0 m²·K/W

HR++

Triple

0,600 dm³/s·m²

0,300 dm³/s·m²

lucht/water warmtepomp (11,0 kW)

lucht/water warmtepomp (6,5 kW)

4,1 – 4,0 – 1,4

4,6 – 4,0 – 1,4

mechanische ventilatie (systeem C)

balansventilatie (systeem D)

C.4c met extra CO2-sensoren

D.5a met extra CO2-sensoren

LUKA B

LUKA D

200 liter, 2x collectoren

200 liter, 2x collectoren

25 x 300 Wp, waarvan 3x op NO

22 x 295 Wp

U-raam en deuren

Infiltratie (qv10;spec)
Installatietechnische voorzieningen
Toestel verwarming, koeling en tapwater
Rendement verwarming, koeling en tapwater
Ventilatiesysteem

Systeemvariant
Luchtdichtheidsklasse
Zonneboiler met twee collectoren in maat PV

B

PV-panelen

A

5,0 m²·K/W

L

3,5 m²·K/W

H1

Rc-begane grondvloer

H2

NOM o.b.v. BENG-eisen (2015)

H3

NOM o.b.v. BENG-eisen (2018)

CONC.

Bouwkundige voorzieningen

C

Tabel 5 – maatregelen en prestaties hoekwoning NOM
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EPC

-0,41

-0,41

BENG 1 - C1: Energiebehoefte (kWh/m² per jaar)

53,0

38,5

BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m² per jaar)

40,9

21,3

BENG 2: Primair Energiegebruik (kWh/m² per jaar)

-31,8

-31,5

156,2%

189,4%

1.103

369

Hulpenergie ruimteverwarming (kWh)

173

157

Warm tapwater (kWh)

630

630

Hulpenergie warm tapwater (kWh)

28

28

Koeling (kWh)

192

299

Hulpenergie koeling (kWh)

63

63

Ventilatoren (kWh)

36

74

Verlichting (kWh)

631

631

Huishoudelijk energiegebruik (kWh)

2.700

2.700

Opwekking (kWh)

-6.239

-5.592

-682

-642

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

C

NOM o.b.v. BENG-eisen (2015)

A

NOM o.b.v. BENG-eisen (2018)

L

BENG-indicatoren

Totaal elektragebruik (kWh)

H2
H3
CONC.
B

Ruimteverwarming (kWh)

H1

Elektragebruik op de meter

de ISSO-publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen

NOM zijn we uitgegaan van de gangbare praktijk en niet van de

en woongebouwen’.
A

uitgangspunten van de KOS. Het ventilatiesysteem en de

C

Bij de samenstelling van de maatregelpakketten voor BENG en

Om arbitraire situaties te voorkomen kiezen we er in dit

2018 is behoudens de infiltratie wel gelijk gehouden aan de KOS.

onderzoek voor om de voorgeschreven uitgangspunten van ISSO
L

thermische schil bij de variant met geadviseerde BENG-eisen

3.2 Warmteverlies, opstel- en afgiftevermogen

woonkamer als in de slaapkamers rekenen met een warmte-

Een belangrijk onderdeel van dit vergelijk is het effect van

afgiftetemperatuur van 22 °C. Daarnaast rekenen we met een

warmtevraag beperkende maatregelen op het warmteverlies van

ruimtetemperatuur voor de naastgelegen woning van 10 °C.

en installatieadviseurs het opstelvermogen van het verwarmings-

basis verwarmd met vloerverwarming. Uit het oogpunt van

systeem bepalen. Niet alleen de isolatiegraad en luchtdichtheid

comfort vullen we het afgiftesysteem aan met convectoren,

van de woningschil zijn bepalend voor het opstelvermogen, ook

omdat deze een kortere opwarmtijd hebben dan vloerver-

het ventilatiesysteem beïnvloedt het warmteverlies.

warming. De vloerverwarming dekt hierbij 70 procent van de

warmtevraag en de convectoren de overige 30 procent.
Voor het bepalen van het warmteverlies maken we gebruik van
31

CONC.

De woonkamer met open keuken en de badkamer worden in de

B

verliesberekening genoemd, is de methode waarop installateurs

H3

H2

de woning. De warmteverliesberekening, ook wel transmissie-

H1

51 letterlijk te volgen. Dit betekent dat we zowel in de

Opstelvermogen warmtepomp

11,0 kW

6,5 kW

BENG-eisen geadviseerd (2018)

BENG-eisen voorgenomen (2015)

Woonkamer

3.557 W

2.047 W

Hal en overloop

1.331 W

-

Slaapkamer 1

725 W

365 W

Slaapkamer 2

1.487 W

912 W

Slaapkamer 3

1.337 W

825 W

636 W

343 W

Zolder

1.253 W

802 W

Voor de slaapkamers en zolder zijn we volledig uitgegaan van

Ook de convectoren zorgen voor topkoeling om een aangenaam

convectoren. Naast verwarming zorgt de vloerverwarming in de

binnenklimaat te halen in zomer- en wintersituatie.

Opstelvermogen afgiftesysteem

Badkamer

A

6.301 W

L

10.958 W

H1

Minimaal benodigd aansluitvermogen

H2

BENG-eisen voorgenomen (2015)

H3

BENG-eisen geadviseerd (2018)

CONC.

Opstelvermogen warmtepomp

C

Tabel 6 – afgiftevermogen hoekwoning

B

zomer voor koeling.
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voldoen. Deze aansluiting levert een maximaal vermogen van

3x25Ax230V = 17.250 W = 17,25 kW. Om aan te tonen dat deze
aansluiting te licht is gaan we uit van de volgende situatie.

Het is een winteravond. Buiten is het -10 C°. De bewoners zijn

overdag niet aanwezig en de woning is afgekoeld. ‘s Avonds
komen de bewoners thuis en zetten de thermostaat op 22 C°.

Tegelijkertijd worden er drie kookpitten aangezet van de
inductiekookplaat. Bovendien worden de oven en de vaatwasser

aangezet. Als we de apparaten op 80 procent van het maximaal
vermogen waarderen, leidt dit tot een gevraagd vermogen zoals
weergegeven in tabel 7.
33

C
4,0 kW

Een grote kookpit

2,5 kW

Vaatwasser

1,7 kW

Oven

2,5 kW

Overige (koelkast, ventilator, etc.)

1,0 kW

Totaal gevraagd vermogen

20,5 kW

Vermogen bij BENG-eisen (2015)

Vermogen, 80%

Warmtepomp, 6,5 kW

5,2 kW

Twee kleine kookpitten = 2 x 2 kW

4,0 kW

Een grote kookpit

2,5 kW

Vaatwasser

1,7 kW

Oven

2,5 kW

Overige (koelkast, ventilator, etc.)

1,0 kW

Totaal gevraagd vermogen

16,9 kW

A

Twee kleine kookpitten = 2 x 2,5 kW

L

8,8 kW

H1

licht om onder alle omstandigheden aan de capaciteitsvraag te

Warmtepomp, 11 kW

H2

aansluiting vereist is. Een standaardaansluiting van 3x25A is te

Vermogen, 80%

H3

met de BENG-eisen uit 2018 leidt ertoe dat er een zwaardere

Vermogen bij BENG-eisen (2018)

CONC.

Het hogere opstelvermogen van de warmtepomp in de woning

Tabel 7 – gevraagd vermogen hoofdaansluiting

B

3.3 Pieklast en aansluitcapaciteit hoofdaansluiting

de netwerkbeheerders, installateurs en adviseurs en ook door

worden aangesloten op een standaardaansluiting van 3x25A,

hen bevestigd. Daarom adviseert netbeheerder Liander om bij

zonder de maximale capaciteit van 17,25 kW te overschrijden.

toepassing van de warmtepomp in principe te kiezen voor een

Zelfs in deze vrij extreme situatie. Hierbij merken we op dat het

3x35A aansluiting (Liander, 2018.b). De kostenverhoging van de

om een grenssituatie gaat.

hogere aansluitcapaciteit is een belangrijke reden om de pieklast

C

thermische buitenschil en lage warmtevraag - BENG 2015 -

A

De noodzaak van een hogere aansluitcapaciteit is geverifieerd bij

L

In het gegeven voorbeeld kan de woning met de hoogwaardige

De woning die is ontworpen volgens de geadviseerde BENG-eisen

voor de kosten en de baten bekijken we in de volgende twee

van 2018 overschrijdt ruimschoots de maximale capaciteit van de

paragrafen.

3x35A aansluiting.

H2

standaardaansluiting. Die woning moet worden voorzien van een

H1

te verlagen door reductie van de warmtevraag. Wat dit betekent

3.4 Bouwkosten en VON-prijs

een kostenverhoging. De jaarlijkse lasten voor de bewoner

opbouw van de VON-prijs weer. De verschillen op de directe

stijgen met € 648,13 per jaar bij Stedin (2018) en met € 721,30

bouwkosten van de geadviseerde BENG-eisen uit 2018 en

bij Liander (2018.a). Daar bovenop komt nog eens een eenmalige

voorgenomen BENG-eisen uit 2015 tonen we in figuur 4 en 5.

kostenverhoging van € 320,65 (Liander) of € 466,04 (Stedin).
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CONC.

prijs van de woning zijn de bouwkosten. In tabel 8 geven we de

B

Een 3x35A aansluiting is eenvoudig te realiseren, maar zorgt voor

H3

De grootste en belangrijkste kostenpost in de uiteindelijke VON-

C

€ 109.454,87

€ 111.038,07

€ 1.583,20

Indirecte bouwkosten

€ 36.002,54

€ 36.523,30

€ 520,76

Bijkomende kosten

€ 31.276,05*

€ 31.360,08**

€ 84,03

Grondkosten

€ 63.000,00

€ 63.000,00

€ 0,00

VON-prijs excl. btw

€ 239.733,46

€ 241.921,45

€ 2.187,99

VON-prijs incl. btw (afgerond)

€ 290.100,00

€ 292.700,00

€ 2.600,00

NOM - BENG-eisen (2018)

NOM - BENG-eisen (2015)

Kostenverschil

Directe bouwkosten

€ 117.228,91

€ 116.902,49

-€ 326,42

Indirecte bouwkosten

€ 38.559,63

€ 38.452,26

-€ 107,37

Bijkomende kosten

€ 33.579,89*

€ 33.098,00**

-€ 481,89

Grondkosten

€ 63.000,00

€ 63.000,00

€ 0,00

VON-prijs excl. btw

€ 252.368,43

€ 251.452,75

-€ 915,68

VON-prijs incl. btw (afgerond)

€ 305.400,00

€ 304.300,00

-€ 1.100,00

Hoekwoning

A

Directe bouwkosten

L

Kostenverschil

H1

BENG-eisen (2015)

H2

BENG-eisen (2018)

H3

Hoekwoning

CONC.

Tabel 8 – opbouw VON-prijs van de hoekwoning bij BENG en NOM

** Bedragen op basis van 22,3% minus de aansluitkosten op het aardgasnet van € 1.546,11 excl. btw conform Stedin (2018) .

B

*Bedragen op basis van 22,3% minus de aansluitkosten op het aardgasnet van € 1.546,11 excl. btw conform Stedin (2018) en inclusief opslag van € 385,16 voor aansluiting op 3x35A.

B1A11. Bodemvoorzieningen
B1A16. Funderingsconstructies

€ 1.000,00

A

€ 1.500,00

C

€ 2.000,00

B1B21. Buitenwanden

€ 500,00

B1B23. Vloeren

L

B1B22. Binnenwanden
B1C27. Daken

-€ 500,00

B1C37. Dakopeningen
B1D31. Buitenwandopeningen
B1F33. Vloeropeningen

B2A50: Opwekking duurzame energie
-€ 1.000,00

H1

B1C47. Dakafwerkingen

H2

€ 0,00

B2B56. Klimaatinstallatie: verwarming

-€ 1.500,00

B2B57. Klimaatinstallatie: luchtbehandeling

H3

B2B56. Klimaatinstallatie: warmteafgifte

Spouwisolatie

-€ 2.500,00

Figuur 4 – opbouw verschillen van directe bouwkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 – hoekwoning BENG
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B

-€ 2.000,00

CONC.

B2C62. Krachtstroom

B1A11. Bodemvoorzieningen
B1A16. Funderingsconstructies

€ 1.000,00

A

€ 1.500,00

C

€ 2.000,00

B1B21. Buitenwanden

€ 500,00

B1B23. Vloeren

L

B1B22. Binnenwanden
B1C27. Daken

-€ 500,00

B1C37. Dakopeningen
B1D31. Buitenwandopeningen
B1F33. Vloeropeningen
B2A50: Opwekking duurzame energie

-€ 1.000,00

H1

B1C47. Dakafwerkingen

H2

€ 0,00

B2B56. Klimaatinstallatie: verwarming

-€ 1.500,00

B2B57. Klimaatinstallatie: luchtbehandeling

H3

B2B56. Klimaatinstallatie: warmteafgifte

Spouwisolatie

-€ 2.500,00

Figuur 5 – opbouw verschillen van directe bouwkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 – hoekwoning NOM
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B

-€ 2.000,00

CONC.

B2C62. Krachtstroom

3.5 Levensloopkosten

oploopt tot ruim € 4.800,- als gevolg van de hoogwaardige

Om de woonlasten inzichtelijk te maken rekenen we de netto

buitenschil en het ventilatiesysteem. Dit komt direct door de

contante

isolerende maatregelen en indirect door de constructieve

Economische Prestatie Gebouwen (REPG®). Dit rekenmodel is

aanpassingen als gevolg van de dikkere schil (funderingsbalken,

gebaseerd op de EPBD en de verordening 244/2012. Om expliciet

vensterbanken, etc.). Hier staat een besparing tegenover van iets

naar de kosten en opbrengsten voor de consument te kijken is de

meer dan € 3.200,- voor de warmtepomp en het afgiftesysteem.

REPG® verder doorontwikkeld volgens de aanbevelingen uit

Het totale verschil op de directe bouwkosten bedraagt € 1.600,-.

bijlage 13 van de aanscherpingsmethodiek Woningbouw en

met

het

Rekenmodel

A

door

H1

L

levensloopkosten

C

Wat we zien is dat de extra investering op de directe bouwkosten

Trekken we de ambitie door naar NOM, dan komt er een extra

de REPG® afgestemd op de woonlasten voor de koper.

H2

utiliteitsbouw (Royal HaskoningDHV, 2013). Voor dit vergelijk is

BENG-eisen uit 2015. Ook wordt er bespaard op de onder-

loopkosten cumulatief uiteen over een periode van 30 jaar. Om

constructie en de omvormer. Dit leidt tot een totale besparing

de impact van het hogere capaciteitstarief inzichtelijk te maken

van € 300,-.

tonen we in figuur 7 dezelfde netto contante levensloopkosten,

maar dan zonder het standaard capaciteitstarief. In figuur 8 en 9
doen we hetzelfde, maar dan voor de NOM-woning.
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CONC.

In figuur 6 zetten we de verschillen in de netto contante levens-

B

minder en ook lichtere PV-panelen nodig bij de voorgenomen

H3

besparing bij van € 2.000,- voor de PV-installatie. Er zijn immers

opstelvermogen voor het verwarmings- en afgiftesysteem en

aangehouden uitgangspunten verwijzen wij naar de rapportage

daaraan verbonden bouwkosten, onderhoudskosten en vervan-

van het onderzoek ‘Besparen op energiegebruik of gebruik

gingskosten en kosten voor de aansluitcapaciteit een duidelijke

compenseren?

C

Voor meer informatie over deze kosten-batenanalyse en over de

A

Wat we zien in de figuren 6 t/m 9 is dat het meenemen van het

L

invloed heeft op de kostenoptimaliteit en -effectiviteit.

het niet in rekening brengen van het verhoogde capaciteitstarief

H1

De invloed hiervan is dusdanig dat de kostenoptimaliteit zelfs bij

nomen BENG-eisen uit 2015.

H2

voor de 3x35A-aansluiting in het voordeel is van de voorge-

doortrekken naar het niveau van NOM volgens de voorwaarden

H3

Het voordeel wordt groter als we de energieprestatie

bespaarde energie niet hoeft te worden gecompenseerd met
extra PV-panelen.
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B

voordeel wordt, zoals eerder aangegeven, versterkt doordat de

CONC.

van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (2018). Dit kosten-

C

€ 5.000,00
€ 2.500,00

A

€ 0,00

L

-€ 2.500,00
-€ 5.000,00

H1

-€ 7.500,00
-€ 10.000,00

H2

-€ 12.500,00
-€ 15.000,00

H3

-€ 17.500,00
-€ 20.000,00

2

3

Hypotheek

4

5

6

Elektra

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Onderhoud

Vervanging

Belastingen

Verzekeringen

Totale woonlasten

CONC.

1

B

Figuur 6 – ontwikkeling levensloopkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 met verhoogd capaciteitstarief - BENG
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C

€ 3.000,00

A

€ 2.000,00
€ 1.000,00

L

€ 0,00

H1

-€ 1.000,00

H2

-€ 2.000,00
-€ 3.000,00

H3

-€ 4.000,00
-€ 5.000,00

2

3

Hypotheek

4

5

6

Elektra

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Onderhoud

Vervanging

Belastingen

Verzekeringen

Totale woonlasten

CONC.

1

B

Figuur 7 – ontwikkeling levensloopkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 met standaard capaciteitstarief - BENG
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C

€ 2.000,00
€ 0,00

A

-€ 2.000,00

L

-€ 4.000,00
-€ 6.000,00

H1

-€ 8.000,00
-€ 10.000,00

H2

-€ 12.000,00
-€ 14.000,00

H3

-€ 16.000,00
-€ 18.000,00

2

3

Hypotheek

4

5

6

Elektra

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Onderhoud

Vervanging

Belastingen

Verzekeringen

Totale woonlasten

CONC.

1

B

Figuur 8 – ontwikkeling levensloopkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 met verhoogd capaciteitstarief - NOM
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C

€ 500,00

A

€ 0,00
-€ 500,00

L

-€ 1.000,00

H1

-€ 1.500,00

H2

-€ 2.000,00
-€ 2.500,00

H3

-€ 3.000,00
-€ 3.500,00

2

3

Hypotheek

4

5

6

Elektra

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Onderhoud

Vervanging

Belastingen

Verzekeringen

Totale woonlasten

CONC.

1

B

Figuur 9 – ontwikkeling levensloopkosten bij BENG-eisen 2018 vs. 2015 met standaard capaciteitstarief - NOM
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Conclusie, discussie en aanbevelingen
Wat zijn we op basis van deze analyse te weten gekomen en wat betekent dit?

Nu worden extra investeringen ter verlaging van de warmtevraag

De aangehouden uitgangspunten, de onderzoeksaanpak en de

in de KOS als niet kosteneffectief beschouwd. Hierdoor zijn

waardering van de resultaten van de KOS geven naar onze

maatregelen als extra isolatie en triple beglazing zelfs buiten

mening een vertekend beeld. Dit komt onder meer doordat het

beschouwing gelaten voor de bepaling van de geadviseerde

opstelvermogen van het verwarmings- en afgiftesysteem niet is

BENG-eisen, en in het bijzonder de hoogte van BENG 1. Terwijl

afgestemd op de warmtevraag van de woning.

wij vanuit het oogpunt van optimalisatie tot andere inzichten

C
H1

L

Conclusie

A

Conclusie, discussie en aanbevelingen

Als er wel vanuit optimalisatie op woningniveau wordt gekeken

warmtevraag leidt tot een kosteneffectief scenario.

H2

komen en laten zien dat de investering in reductie van de

maar de besparingen als gevolg hiervan niet. Door opstel-

energietransitie niet weerspiegeld. Zo is de referentiesituatie in

vermogen en warmtevraag op elkaar af te stemmen ontstaan

de KOS uitgevoerd met een HR-ketel en niet met een warmte-

andere onderzoeksuitkomsten en mogelijk ook andere geadvi-

pomp. Terwijl de keuze voor een warmtepomp als referentie

seerde BENG-eisen.

meer in lijn ligt met de huidige markt en de ontwikkelingen van
de markt naar 2020.
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CONC.

Bovendien zien wij in de KOS de huidige ontwikkelingen in de

B

energiebehoefte te reduceren zijn wel meegenomen in de KOS,

H3

ontstaat een ander beeld. De extra investeringskosten om de

terwijl dit na de warmtepomp momenteel het belangrijkste

2015, en met name de ambitie die daaruit sprak, een

alternatief is voor de aardgasketel. Externe warmtelevering kan

verwachtingspatroon gecreëerd is waar nu niet aan wordt

naar onze mening niet zonder meer buiten beschouwing worden

voldaan.

C

praktijksituatie. Terwijl met de voorgenomen BENG-eisen uit

A

Bovendien is externe warmtelevering niet opgenomen in de KOS,

L

gelaten.

De inhoud van deze analyse is gebaseerd op de KOS in relatie tot

energienetten in bredere zin, komen niet aan bod. Je kan stellen

de EPBD, de ontwikkelingen op het gebied van wet- en

dat dit buiten de scope van de KOS ligt, maar dit onderwerp is

regelgeving en de ontwikkelingen in de bouw- en installatie-

van wezenlijk belang voor de kosten en CO2-emissies die er met

sector.

H2

Ook de impact van de BENG-eisen op het elektriciteitsnet, of de

H1

Discussie

de aanleg, de exploitatie en het onderhoud gemoeid zijn.

stelselwijziging betreft, maar ook een verzwaring van de

worden.

energieprestatie-eisen, ligt de waarde van 70 kWh/m2 volgens

ons niet in lijn met de (beginselen van de) EPBD. We zien een
versoepeling van de energiebehoefte ten opzichte van de huidige
46

CONC.

weten is dat bespaarde energie niet gecompenseerd hoeft te

B

Uitgaande dat de introductie van BENG niet alleen een

H3

Waar de energietransitie heengaat weten we niet. Wat we wel

opstelvermogen voor het verwarmings- en afgiftesysteem in de

gesteld door NII. De berekeningen zelf zijn op het moment van

waardering van de kostenoptimaliteit leidt tot andere uitkomsten

schrijven niet beschikbaar en zodoende ook niet beoordeeld.

en logischerwijs ook tot andere geadviseerde BENG-eisen.

Mogelijk kan dit op detailniveau andere inzichten verschaffen.

C

(DGMR, 2018) en de bijlagen. Deze zijn ons ter beschikking

A

In deze analyse laten wij zien dat het meenemen van het

L

Echter, wij zijn van mening dat de rekenresultanten logischerwijs
niet leiden tot wezenlijk andere conclusies dan de conclusies die

op basis van de NEN 7120. Dit doen we omdat we niet

we nu trekken.

beschikken over de Validatietool NTA 8800. Voor de bepaling van
de pieklast en het opstelvermogen van het verwarmings- en

Aanbeveling

afgiftesysteem maakt dit geen verschil, omdat dit is bepaald op

Het verdient de aanbeveling om geïntegreerd naar de opgave te

basis van de ISSO-publicatie 51. Deze publicatie staat los van de

kijken die voor ons ligt.

H2

H1

Hierbij moeten we opmerken dat het energiegebruik is berekend

verschillen beperkt.

niet voldoende. De impact van de BENG-eisen op de infrastructuur van energienetten kan niet onderbelicht blijven. Ecofys

Ook is het relevant om op te merken dat we in deze analyse
alleen de beschikking hebben over het rapport van de KOS
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heeft hier meermaals onderzoek naar gedaan.

CONC.

Enkel het bekijken van de energieprestatie op gebouwniveau is

B

op de meter (nu bepaald volgens de NEN 7120) zijn de

H3

NEN 7120 of NTA 8800. Ook voor het theoretisch energiegebruik

C

Gezien de recente ontwikkelingen ten aanzien van het schrappen
van de aansluitplicht van nieuwbouwwoningen op het aardgas-

A

net, is het aan te bevelen om dit onderzoek te actualiseren en te

L

specificeren voor de nieuwbouwmarkt.

Verder is het aan te bevelen dat NII samenwerking zoekt met
H1

andere brancheverenigingen en belanghebbenden. De belangen

zijn immers groot en de scope is dermate geïntegreerd dat

H2

gezamenlijke interactie en afstemming nodig is.

Als NII na bestudering van deze analyse van mening is dat de
H3

voorgestelde BENG-eisen 2018 niet het gewenste streefniveau
hebben, dan is het aan te bevelen om hiertegen bezwaar aan te

Develop inc. B.V.
drs. ing. Jourdain Martens
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B

BZK.

CONC.

tekenen en in gesprek te gaan met de RVO en het ministerie van

Geraadpleegde bronnen
Op basis van welke informatie is deze analyse tot stand gekomen?

Blok (2015): 30 196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

•

Bouwbesluit 2012 (2018): http://vrom.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012

•

Develop inc. (2018): Besparen op energiegebruik of gebruik compenseren? - Technisch en financieel onderzoek naar voorlopige

C
A

•

L

Geraadpleegde bronnen

DGMR (2015): Variantberekeningen voor eisen aan BENG

•

DGMR (2017): Isover BENG-impact

•

DGMR (2018): Kostenoptimaliteitsstudie NTA 8800 Woningbouw en Utiliteitsbouw - status: Concept woningbouw

•

Ecofys (2015): De systeemkosten van warmte voor woningen - Hoe beïnvloeden technologiekeuzes in woningen de toekomstige

H2

•

H1

BENG-eisen versus voorstel MWA in de koopsector - conceptversie

Ecofys (2016): Waarde van Congestiemanagement

•

EPBD, Europees Parlement (2010): RICHTLIJN 2010/31/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD - van 19 mei 2010
betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)

•

Verordening, Europese Commissie (2012): GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 244/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 januari

CONC.

•

H3

kosten van het energiesysteem?

B

2012
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•

LenteAkkoord (2018): ZEER ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW (ZEN) - gevonden op 23 oktober 2018 op: https://www.lenteakkoord.nl/zeer-energiezuinige-nieuwbouw-zen/

•

C

ISSO (2017): ISSO-publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen

A

•

Liander (2018.a): Tarieven 2011 – 2018 - gevonden op 23 oktober 2018 op:

•

MWA (2017): Standpunt MWA - BENG

•

MWA (2018): Glaswol, steenwol en cellulair glas spelen belangrijke rol bij behalen hoge energie-efficiëntie

•

NEN 7120 (2014): Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode, NEN 7120+C2:2012/C5:2014 nl

•

NTA 8800 (2018): Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

•

Ollongren (2017): Energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG)

•

Royal HaskoningDHV (2013): EPC aanscherpingsmethodiek Woningbouw en utiliteitsbouw

•

RVO (2018.a): EPG-bestanden van BENG-referentiewoningen, beschikbaar 23-10-2018 op:

H2

Liander (2018.b): Typen aansluitingen, gevonden op 31 oktober 2018 op: https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/typen

H3

•

H1

L

https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2018

beng/referentiegebouwen-beng

RVO (2018.b): Advies BENG-eisen 11 oktober 2018

B

•

CONC.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-
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•

Tijdelijke regeling hypothecair krediet (2018): – gevonden op 31 oktober 2018 op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032503/2018-

01-01#Opschrift
•

C

Stedin (2018): Tarieven 2011-2018 – gevonden op 31 oktober 2018 op: https://www.stedin.net/tarieven/download-tarieven

A

•

Wiebes (2018): Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van, nr. WJZ/18086924, houdende regels omtrent de
L

aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet (Regeling gebiedsaanwijzing

B

CONC.

H3

H2

H1

gasaansluitplicht)
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Disclaimer
Develop inc. B.V. heeft de informatie in dit rapport met grootst mogelijke zorg en naar beste weten samengesteld. Develop inc. B.V. staat derhalve niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud hiervan. Develop inc. B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of
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