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BENG de opvolger van de EPC
• Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG)

• Nieuw wettelijk minimum vanaf 1-1-2020
• dus uitsluitend gebouwgebonden energie
• opvolger van de EPC

Bron: Lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw ©2019



Drie energieprestatie-indicatoren
voor BENG

1. Energiebehoefte in kWh/m2

2. Primair fossiel energiegebruik in kWh/m2

3. Hernieuwbare energie in %

Lijkt op de EPC, 
dus ‘alles op 

één hoop’

Wordt dus 
verplicht

‘in de 
centrale’ niet 
vergelijkbaar 
met kWh op 

de meter



De reis van een kWh
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conversiefactoren



BENG 1: energiebehoefte

Energiebehoefte wordt bepaald door:

• ruimteverwarming 

• koeling

Aandachtspunten:

• goede thermische schil / luchtdichtheid

• compact bouwen / zongeoriënteerd ontwerp (winter- én zomerperiode)

• vaste ventilatiecomponent:

o “systeem C1” => is niveau bestaande bouw

• vormfactor (Als/Ag):

o vrijstaande woning / Tiny house, etc.



BENG 2: primair fossiel energiegebruik

Primair fossiel energiegebruik wordt bepaald door:

• verwarming 

• koeling/zomercomfort

• warmtapwater

• ventilatoren

• verlichting / bevochtiging (alleen utiliteitsbouw)

• minus opwekking door PV / WKK 

Opmerkingen:

• TOjuli => grenswaarde in Bouwbesluit 
o Voorkomen van temperatuuroverschrijding

o Alleen voor gebouwen zonder koelsysteem



BENG 3: hernieuwbare energie

Hernieuwbaar is de opbrengst van: 

• warmtepomp (verwarming/tapwater) 

minus benodigde fossiele energie 

• zonne-energie

• inzet van biomassa 

• hernieuwbaar deel van externe warmte 

• maatregelen op gebiedsniveau, maar:
o “fysieke koppeling” => veelal warmtenet

o “achter de meter aansluiten”

o “niet alloceren”



Energiebehoefte
kWh/m2/y

Primair 
energiegebruik
kWh/m2/y

Hernieuwbare 
energie
%

Woning 70 *) 30 50
Woongebouw 70 *) 50 40
Kantoren 90 *) 50 30
Scholen 180 *) 80 40
Zorg zonder bed 100 *) 60 40
Zorg met bed 350 *) 150 30
Winkel 90 *) 60 30

*) Toeslag Als/Ag > 2,2?
+ 50 * (Als/Ag -2,2)

Concept BENG-eisen (dus: nog niet definitief) 

NB overzicht gebruiksfuncties niet compleet



Hoe zit ‘t nu?
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Hoe wordt het vanaf 2020?

Bouwvergunning

Verhuur

Verkoop
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Huur-
ptn
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8800

Nieuwbouw

Bestaande bouw

Nieuwe eisen 
voor nieuwbouw

Nieuwe 
rekenmethode voor 

alle gebouwen

Aardgasvrij!

In stappen per wijk  van (aard)gas



Tijdlijn

December 2018  Klankbordgroep BENG

Tot 2 maart 2019 Internetconsultatie

Tweede helft 2019 Publicatie BENG-eisen in Staatsblad

1 jan 2020 (??) Verplichting BENG bij Aanvraag Omgevingsvergunning    

2023 Nieuwe KOS



Van EPC naar BENG



Disclaimer

• Resultaten op basis van:

• Concept-eisen nov. ’18 (consultatie) 

• BENG-definities en beleidsuitgangspunten in NTA 8800

• NTA 8800 – sept ‘18 + wijzigingen t/m december

• Validatietool januari ‘19 

• Alle rekenresultaten daarom onder voorbehoud



Praktijkprojecten
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https://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2019/03/Onderzoek-
concept-geadviseerde-BENG-eisen-2018.pdf

https://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2019/03/Onderzoek-concept-geadviseerde-BENG-eisen-2018.pdf


• Minder 
bouwkundige 
maatregelen dan 
bij EPC 0,4

• Concept-eisen zijn 
eenvoudig te 
behalen

Bron: Nieman voor Lente-akkoord © 2019



• Thermische massa 
laag: HSB-woning

• Verhouding Als/Ag > 2,2 

• Geen forse 
maatregelen (meer) 
noodzakelijk
door hogere 
grenswaarde BENG-1

• Zonder Als/Ag-correctie
is lichte bouwwijze 
kritisch 

Bron: Nieman voor Lente-akkoord © 2019



Project 10
• % hernieuwbaar door 

warmtepomp

• Bouwbesluit schil 

• Project voldoet zeer 
eenvoudig aan de 
eisen

Bron: Nieman voor Lente-akkoord © 2019



• Thermische massa 
laag: HSB-woning

• 0 % hernieuwbaar door 
externe warmtelevering 
aangenomen

• Onhaalbaar veel PV-
panelen voor BENG 3

• Gevolg van 
energiedrager 
(warmtenet)  

Bron: Nieman voor Lente-akkoord © 2019



Utiliteitsgebouw

Kantoor (4400 m²)
Bouwkundig
Beganegrondvloer 3,50 m²K/W
Gevel 4,50 m²K/W
Dak 6,00 m²K/W
Gevelopeningen 1,30 W/m²K + zonwering
Infiltratie 0,42 dm³/s·m²
Installatietechnisch
Verwarming Bodem warmtepomp
Koeling Vrije koeling (warmtepomp)
Tapwater Elektrisch doorstroomtoestel 
Ventilatie LBK met WTW (koeling en verwarming)
PV-panelen 75 stuks 320Wp

NTA 8800
BENG 1 61,0 kWh/m² (<90 kWh/m²)
BENG 2 49,6 kWh/m² (<50 kWh/m²)
BENG 3 45 % (>30 %)



BENG 1: vraagt de aandacht …

• Aparte eis aan energiebehoefte is nieuw:
o sluit aan bij Trias Energetica
o waarderen kwaliteit thermische schil & ontwerp

(isolatie, luchtdichtheid, zoninstraling)
o vaste ventilatiehoeveelheid

• Geen ‘compensatie’ met installatie
o ‘lekke tent met dak vol PV’  

scoort goed in EPC, maar niet in BENG

• Lage energiebehoefte is voorwaarde voor duurzame installatie
o LT-verwarming en HT-koeling
o rendement warmtepomp



BENG 2-3 = ‘100% installaties’

• BENG 2: primair fossiel energiegebruik
o meestal maatgevend (sluit aan op EPC)
o invloed van BENG 1 en BENG 3
o jaarbalans
o volledig elektrisch is knelpunt

• BENG 3: hernieuwbare energie
o lokaal opgewekte elektriciteit (in, aan, op …)
o gebruikte omgevingsenergie (bron warmtepomp)
o inzet biomassa
o duurzame fractie warmtenet
o => indien niet beschikbaar, dan knelpunt



BENG vs. BREEAM-NL



Huidige eisen BRL 2014

• ENE 1 – energie efficiëntie: 
o Waar een EPC-berekening is uitgevoerd voor het 

gebouw waaruit een EPverbetering resulteert van 
…%

• ENE 5 – toepassing hernieuwbare energie:
o CO2-reductie > 5%



Voorstel ENE 01 op basis van BENG

• ENE 01 – energie efficiëntie: 
o BENG 1: Energiebehoefte minstens 10% lager

o BENG2: Punten indien primair energiegebruik 
lager is t.o.v. eis uit Bouwbesluit



Voorbeeld kantoorgebouw

o Voor BREEAM optimaliseren:
o betere schil?
o meer pv-panelen?
o detailoptimalisatie (verlichting, ventilatie, etc.)?



Industriële gebouwen?

• Huidige werkwijze niet meer mogelijk:
o Industrie is geen onderdeel van NTA 8800

o “Matig verwarmde” sportfunctie geen onderdeel van NTA 8800

• Mogelijke oplossingen:
a) Technische Checklist A7  (of alternatief BRE, DIN V 18599, …?)

b) BENG-berekening => referentiegebouw sportfunctie

• Koel- en vrieshuizen (> 250 m2):
o Technische checklist koel/vriesopslagruimten  



Randvoorwaarden en consequenties

• Op weg naar nieuwe ‘standaard’ in de markt
• …. geen standaardoplossing

• Nieuwe randvoorwaarden voor
• Bouwer

• Installateur

• Bewoner / gebruiker

• Zorg voor ‘robuuste’ oplossingen
en gezonde gebouwen



Meer informatie en vragen?

Dank voor uw aandacht!

• @m.dunnink@nieman.nl

• T (038) 467 00 30

mailto:m.dunnink@nieman.nl

