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Hoofdstuk 1: Algemene projectgegevens 

1.1 Inspecteur, datum en adresgegevens 
Antwoordcategorie: 

- Inspecteur 
- Datum 
- Adresgegevens 

 
Toelichting: 
Allereerst dienen de algemene gegevens inspecteur, datum en adresgegevens ingevuld te worden. 
De witte velden dienen ingevuld te worden door de inspecteur óf zijn vooraf ingevuld.  
De groene velden vullen zich automatisch vanuit een achterliggend databestand en behoeven niet 
door de inspecteur ingevuld te worden.  
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Hoofdstuk 2: Algemene woningkenmerken 

2.1 Bouwjaar 
Antwoordcategorie: 

- Onbepaald jaartal 
 
Toelichting: 
De opgave betreft een controle van het aangeleverde bouwjaar dan wel een inschatting van de 
inspecteur. Ook in geval van gerenoveerde woningen richt het bouwjaar zich op het oorspronkelijke 
bouwjaar. Indicaties van het bouwjaar kunnen verkregen worden door te kijken naar jaartallen die 
vermeld staan in het kader (spouw) van dubbele beglazing die vanaf 1978 is aangebracht en 
jaartallen op gas/elektrameters. Wees wel altijd kritisch, het blijven aanwijzingen. Het kan namelijk 
voorkomen dat glas en/of meters na de bouw zijn vervangen. Indien het werkelijke bouwjaar van de 
woning bekend is, moet dit opgegeven worden. Dit jaartal heeft, ter bepaling van de energie-index, 
de voorkeur boven een bouwjaarklasse. Voor het werkelijke bouwjaar wordt het jaar van oplevering 
van de woning gehanteerd. 
 
Bij twijfel kan onderstaand lijstje met de bouwjaarklassen aangehouden worden. Zit een woning op 
de grens van twee bouwjaarklassen, dan wordt het oudste jaartal aangehouden. Zegt de bewoner 
bijvoorbeeld dat het bouwjaar 1964 of 1965 is, dan wordt in onderstaande tabel 1960 t/m 1964 
gekozen. 
Verkregen informatie dient voortdurend vergeleken te worden met de feitelijke situatie. In geval 
geen concrete informatie beschikbaar is, zal een daadwerkelijke inschatting moeten plaatsvinden.  
 

Woningen ingeschat tussen:   Opgave: 
                                                                                   
< 1906    ---------->  1890 
1906 t/m 1930   ---------->  1920 
1931 t/m 1945   ---------->  1935 
1946 t/m 1959   ---------->  1950 
1960 t/m 1964   ---------->  1962 
1965 t/m 1970   ---------->  1968 
1971 t/m 1974   ---------->  1972 
1975 t/m 1980   ---------->  1978 
1981 t/m 1982   ---------->  1982 
1983 t/m 1987   ---------->  1985 
1988 t/m 1991   ---------->  1990 
1992 t/m 1995   ---------->  1994 
1996 t/m 2006   ---------->  2000 
2007 t/m 2013   ---------->  2010 
2014 en later   ---------->  2014 

 
Het bouwjaar is van belang bij de bepaling van thermische eigenschappen van de bouwkundige 
constructies als daarvan niet bekend is of ze geïsoleerd zijn of als de isolatiedikte niet te bepalen is. 
 
Het dient hier aanbeveling om te registreren op basis van welke informatie dit bouwjaar is 
vastgesteld. Zie hiervoor ook werkwijze WoON 2012. 
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2.2 Renovatiejaar 
Antwoordcategorieën: 

- Voor 1970 
- 1970-1979 
- 1980-1989 
- 1990-1999 
- 2000-2009 
- 2010 en later 
- Niet van toepassing 

 
Toelichting: 
Indien minimaal 90% van de oppervlakte van de totale bouwkundige schil van het gebouw is 
gerenoveerd dient het uitvoeringsjaar van de renovatie genoteerd te worden. Er is sprake van 
renovatie als er maatregelen zijn genomen met betrekking tot de verbetering van de luchtdichtheid 
van de woning. Het betreft dan maatregelen zoals het aanbrengen van isolatiemateriaal (gevel en 
dak), het vervangen van kozijnen, het vervangen van glas, aanbrengen van dubbele dichting bij 
ramen en het aanbrengen van compriband bij kozijnen. De hier bedoelde bouwkundige schil is de 
schil grenzend aan de buitenlucht (dus niet grenzend aan grond en kruipruimte). Onder de 
bouwkundige schil vallen de gevels met daarin opgenomen ramen (beglazing en kozijn), deuren en 
panelen en het eventueel aanwezige dak. 
 
Als het renovatiejaar niet bekend is maar minimaal 90% van de totale bouwkundige schil van de 
woning, grenzend aan de buitenlucht, is wel gerenoveerd dan moet het eerste jaar uit de volgende 
hogere klasse (één klasse hoger dan de klasse van het oorspronkelijke bouwjaar) worden 
aangehouden.  
Voorbeeld: het bouwjaar van een woning is 1965, 90% van het oppervlak van de totale bouwkundige 
schil grenzend aan de buitenlucht is gerenoveerd maar er is niet te achterhalen wat het renovatiejaar 
is geweest dan wordt 1970 aangehouden als renovatiejaar.  
 
Als het volledige dak en de volledige gevel van de woning in verschillende renovatieperioden zijn 
gerenoveerd is het renovatiejaar van het dak leidend. Voorbeeld: de gevels zijn in 1984 gerenoveerd 
en het dak is in 1992 gerenoveerd, als renovatiejaar wordt dan 1992 aangehouden. 
 

2.3 Woningtype 
Er dient per woning het woningtype en een subtype aangegeven te worden. 
 
Antwoordcategorieën: 

- Eengezins 
- Meergezins 

 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden of de woning een eengezins- of meergezinswoning betreft. 
 
Eengezinswoning 
Een woning die tevens het gehele pand vormt. Zoals de naam al aangeeft is deze woning bedoeld 
voor bewoning door één gezin. Hieronder vallen vrijstaande woningen, twee-onder-één-
kapwoningen en rijtjeshuizen (hoek- en tussenwoningen).  
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Meergezinswoning 
Een meergezinswoning is een appartement dat samen met andere woon-/bedrijfsruimten een geheel 
pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen. 
 
Uitzondering hierop is een gebouw waarbij één woning (deels) (dus geen stapeling van woningen) 
boven een rekenzone (zie paragraaf 3.1 Bepalen rekenzone) met een andere gebruiksfunctie 
(bijvoorbeeld winkel of praktijkruimte) met een gebruiksoppervlakte groter dan 50 m2 is gelegen. In 
dat geval moet deze worden beschouwd als een eengezinswoning. 
Indien er een aantal verschillende woningen in stapelvorm aanwezig zijn dan dienen deze als een 
meergezinswoning (een appartementencomplex of als woning in appartementencomplex) te worden 
beschouwd. 
 

2.3.1 Type eengezinswoning 

Antwoordcategorieën: 
- Vrijstaande woning 
- 2 onder 1 kap 
- Rijwoning hoek 
- Rijwoning tussen  

 
Toelichting 
Bij het vaststellen van het woningtype gaat het om het vaststellen van de situering. 
 
In Figuur 1 zijn de verschillende typen eengezinswoningen weergegeven. 
 

 

Figuur 1 Type eengezinswoning 
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Vrijstaande woning  

• Een vrijstaande woning is een eengezinswoning waarvan de scheidingsconstructies niet 
grenzen aan de rekenzone van een ander gebouw; 

• Een woning die via een berging of garage is verbonden met een andere woning wordt ook 
beschouwd als vrijstaand.  

 
Twee onder één kap 

• Een twee-onder-één-kapwoning is een woning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met 
het hoofdgebouw van één andere gelijksoortige en gelijkvormige woning (niet zijnde een 
tussenwoning); 

• Ook wanneer de woningen elk een afzonderlijke dakconstructie hebben, vallen deze onder 
de definitie van de twee-onder-één-kapwoning; 

• Een twee-onder-één-kapwoning kan ook voorkomen als een geschakelde variant. In dat geval 
grenzen de muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen; 

• Bij een twee-onder-één-kapwoning zijn er precies tweewoningen die direct aan elkaar 
grenzen. Als het er meer zijn, behoren deze woningen tot de tussen- of hoekwoningen. 

 
Rijwoning - Hoekwoning 

• Een hoekwoning is een eengezinswoning die uitsluitend grenst aan één tussenwoning;  

• De hoekwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen. In sommige gevallen heeft 
de woning (extra) grond aan de zijkant van de woning;  

• Een half vrijstaande woning (dit is een woning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met 
een ander object dat geen woning is, of waarvan het hoofdgebouw verbonden is met het 
hoofdgebouw van een niet gelijksoortige en -vormige woning) behoort ook tot de 
hoekwoningen;  

• De hoekwoning is tevens de restcategorie voor de eengezinswoningen. Indien een woning 
niet bij een ander type kan worden ingedeeld, dan behoort de woning tot de categorie 
hoekwoning. 

 
Rijwoning - Tussenwoning 

• Een tussenwoning is een eengezinswoning die grenst aan tenminste twee andere 
eengezinswoningen;  

• Ook de woning die de hoek vormt van een gesloten bouwblok (twee reeksen woningen zijn 
verbonden met elkaar) is een tussenwoning;  

• Een woning waarbij de muren of tussenmuren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen 
van) andere woningen grenzen (ook wel een geschakelde woning genoemd), is ook een 
tussenwoning;  

• De hoogte van de woningen is niet van belang bij het bepalen van het type. Een woning die 
hoger is dan zijn twee buren, geldt toch als een tussenwoning.  

 
 
Er zijn configuraties waarbij een woning toch als hoekwoning beschouwd wordt, hoewel er maar 
twee zijgevels aanwezig zijn. Dit is mogelijk voor woningen met een aparte plattegrond (zie 
voorbeelden). 
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Figuur 2 Verspringende woningen 

Figuur 2 toont de plattegrond van vier woningen. De middelste woningen grenzen aan twee 
buurwoningen en zijn daarom tussenwoningen. De buitenste twee woningen zijn hoekwoningen. 
 

 

Figuur 3 Woningen met verschillende hoogte 

In Figuur 3 is het vooraanzicht van een viertal woningen weergegeven. De tweede woning geldt als 
tussenwoning, ondanks dat zijn hoogte verschilt van de buurwoningen. 
 

 

Figuur 4 Eengezinswoningen met aparte plattegrond 

Figuur 4 toont een viertal eengezinswoningen. De middelste woningen grenzen aan twee 
buurwoningen en zijn daarom tussenwoningen. De overige twee (buitenste) woningen zijn 
hoekwoningen. 
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2.3.2 Type meergezinswoningen 

Allereerst dient voor de meergezinswoning genoteerd te worden of de woonvertrekken op één of op 
meerdere vloerniveaus gesitueerd zijn. Hierna wordt ook bij deze meergezinswoning de situering 
genoteerd (zie paragraaf 2.3.3 Plaats in het bouwblok). 
 
Antwoordcategorieën: 

- Appartement met 1 woonlaag 
- Appartement met meerdere woonlagen 

 
Toelichting: 
Een appartement met 1 woonlaag 
Bedoeld wordt een woonfunctie in een meergezinswoning waarbij de woonvertrekken op één 
vloerniveau gesitueerd zijn (één bouwlaag). De voordeur van de op de eerste bouwlaag en hoger 
gelegen woningen komt uit op een al dan niet gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een 
centrale hal, een open of gesloten portiek of een open of dichte loopgang. Een appartement met 1 
woonlaag vind je veelal in een flat. Boven- en benedenwoningen vallen ook onder de ‘appartement 
met 1 woonlaag’, mits er hooguit één bouwlaag per woning is. Bij deze woningen kan de voordeur 
ook op de straat uitkomen. De situering van een eventuele berging doet niet ter zake aan de 
beoordeling van de keuze voor een ‘appartement met 1 woonlaag’. 
 
Een appartement met meerdere woonlagen 
Bedoeld wordt een woonfunctie in een meergezinswoning waarbij de woonfunctie zelf twee of meer 
bouwlagen heeft. Een bergruimte wordt meestal niet meegerekend in de totale telling van de 
bouwlagen.  Gebruik voor het bepalen hiervan het beslisschema ‘overige ruimten’. In de woning is 
altijd een trap aanwezig. Een appartement met meerdere woonlagen wordt veelal een maisonnette 
genoemd. De voordeur van de niet op de begane grond ontsloten woonfunctie komt uit op een al 
dan niet gemeenschappelijke loopgang, op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een 
centrale hal of gesloten portiek. 
Een boven- of benedenwoning met meerdere woonlagen per woning valt ook onder de benaming 
‘appartement met meerdere woonlagen’. 
 

2.3.3 Plaats in het bouwblok meergezinswoning 

Antwoordcategorieën: 
- Tussen midden 
- Tussen vloer 
- Tussen dak 
- Tussen dak vloer 
- Hoek midden 
- Hoek vloer 
- Hoek dak 
- Hoek dak vloer 

Er kan hier maar één antwoord van toepassing zijn.  
 
Toelichting: 
Bij het vaststellen van het woningtype gaat het er om vast te stellen wat de relatieve hoeveelheid 
schiloppervlak is. Dit wordt bepaald door na te gaan of er een dak aanwezig is, of er een begane 
grondvloer aanwezig is en of er (naast de voor- en achtergevel) ook zijgevels aanwezig zijn. In 
onderstaande figuur zijn alle verschillende categorieën weergegeven. 
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Figuur 5 Plaats in bouwblok meergezinswoningen 
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Bij het bepalen van de plaats in het bouwblok dient gekeken te worden naar uitwendige 
scheidingsconstructies die als verliesoppervlakte in rekening worden gebracht en dus grenzen aan 
buiten óf onverwarmde ruimten. Oppervlakten grenzend aan verwarmde ruimten blijven buiten 
beschouwing. 
 
Voor eenvoudige, rechthoekige geometrieën is de keuze eenvoudig (zoals bij de meeste galerijflats, 
zie ook figuur 5). Bij andere geometrieën is het vaak lastiger om de keuze te maken. De hieronder 
gegeven criteria zijn handvatten: 

• Er is een dak aanwezig indien een significant gedeelte van de woning (>10m2) een dak heeft 
dat als verliesoppervlakte in rekening wordt gebracht (en dus grenst aan buiten). Enkel een 
kleine dakoppervlakte van een erker of uitbouw geldt dus niet als significant. Een 
meergezinswoning is gesitueerd onder het dak indien de woning geheel of gedeeltelijk 
gelegen is onder een dak of dakterras waarbij het dak- of dakterrasoppervlak groter is dan 10 
m². Een woning is ook gesitueerd onder het dak in geval de woning grenst aan een (eigen) 
vliering of een gemeenschappelijke bergzolder. 

• Er is een vloer aanwezig indien een significant gedeelte (>10m2) van de woning een vloer 
heeft die als verliesoppervlakte in rekening wordt gebracht (en dus grenst aan buiten, grond, 
kruipruimte of onverwarmde ruimte). Enkel een klein vloeroppervlakte, kleiner dan 10 m2, 
van de opgang van een bovenwoning geldt dus niet als significant; 

• Er zijn zijgevels aanwezig (en het betreft dus een hoekwoning) indien de woning op minimaal 
drie oriëntaties gevels heeft die grenzen aan buiten of onverwarmde ruimten. Kleine 
verspringingen in de gevel tellen niet mee bij het bepalen van het aantal oriëntaties; 

 

2.3.4 Ontsluiting meergezinswoningen 

Antwoordcategorieën: 
- Open galerij 
- Gesloten galerij 
- Open portiek 
- Gesloten portiek 
- Centrale hal/ binnengang 
- Benedenwoning 
- Bovenwoning 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt de ontsluitingsstructuur van het blok waar de meergezinswoning deel van uitmaakt 
en niet specifiek die van de te inspecteren woning. Voorbeeld: Stel dat de op te nemen woning 
uitkomt op het trappenhuis van een galerijflat, dan is de opgave "galerijflat" en niet "portiek".  
 
Indien meerdere ontsluitingsvormen voorkomen moet diegene gekozen worden die het meest 
voorkomt. Dit betekent dat de ontsluitingsvorm afhangt van de meest voorkomende in een blok en 
niet van de woning zelf. Indien twee of meer ontsluitingsvormen in gelijke mate voorkomen moet de 
ontsluitingsvorm van de op te nemen woning opgegeven worden. 
 
Open en gesloten galerij 
Een galerij is een ‘gang’ die aan de buitenkant van een gebouw loopt en daarmee de ontsluiting 
vormt van de woningen. Zie voor een verduidelijking de afbeeldingen in figuur 8 en 9. Een gesloten 
galerij onderscheidt zich van een open galerij doordat het hekwerk van de galerij is vervangen door 
een bouwkundige wandconstructie. Doorgaans zal deze grotendeels uit glas bestaan.  
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Open en gesloten portiek 
Een portiek is een open portaal voor de deuren van woningen. Zie voor een verduidelijking de 
afbeeldingen in figuur 10 en 11. Een gesloten portiek onderscheidt zich van een open portiek door de 
aanwezigheid van een bouwkundig gesloten, scheidingsconstructie (kozijnen o.i.d.) op alle 
verdiepingen. Niet als portiek beschouwd wordt een plaatselijk terug liggen van de gevel (zie figuur 
3).  
 
 Opmerking: 
Of het om een open of een gesloten portiek gaat, is alleen afhankelijk van de bouwkundige afsluiting 
(en dus niet van sloten op deuren!!) 
 

 
 
 
 
  
 

Figuur 6 Gesloten portiek 

 
Centrale hal/ binnengang 
Een centrale hal, corridor of binnengang is een ontsluitingsvorm waarbij de woningen de 
ontsluitingsruimte (vrijwel) geheel omgrenzen (torenflats, sterflats e.d.) zoals in figuur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7 Flat (appartement met één woonlaag) met centrale hal 

 
Benedenwoning 
Benedenwoningen betreffen woningen met een eigen toegang vanaf maaiveld die ook doorgaans 
aan het maaiveld zijn gelegen. Het gaat om de onderste woning in traditionele boven- 
benedenwoningen zoals die onder andere voorkomen in Rotterdam en Haarlem. Het kan daarbij 
voorkomen dat zich boven de benedenwoning meerdere bovenwoningen bevinden. 
 
Bovenwoning 
Bovenwoningen betreffen woningen met een eigen toegang vanaf maaiveld die boven een 
benedenwoning zijn gelegen (niet aan maaiveld). Het gaat om de bovenste woning in traditionele 
boven- benedenwoningen zoals die onder andere voorkomen in Rotterdam en Haarlem 
(zogenoemde Rood/Zwart woningen). Het kan daarbij voorkomen dat zich meerdere bovenwoningen 
boven elkaar bevinden. Wanneer deze echter dezelfde ontsluiting delen is geen sprake van een 
bovenwoning maar van een gesloten dan wel open portiek. 
 

WoningWoning

Geen portiek!

 

 

Lift /

trappenhuis

Centrale hal ontsluiting
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Figuur 8 Appartementen met één woonlaag met open galerij 

 

   

Figuur 9 Appartementen met één woonlaag met gesloten galerij 

 

 

Figuur 10 Appartementen met één woonlaag met open portiek 

 

  

Figuur 11 Appartementen met één woonlaag met gesloten portiek   
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Figuur 12 Flats met centrale hal 

 

 

Figuur 13 Appartement met meerdere woonlagen met open galerij 

 

  

Figuur 14 Appartement met meerdere woonlagen met gesloten galerij 

 

 

Figuur 15 Appartement met meerdere woonlagen met open portiek 
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Figuur 16 Appartement met meerdere woonlagen met gesloten portiek 

 

 

Figuur 17 Appartement met meerdere woonlagen met centrale hal 

 

 

Figuur 18 Ontsluitingsvorm anders 
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2.3.5 Afmetingen woongebouw 

2.3.5.1 Afmetingen woongebouw (niet van de woning) 

Van een woning in een appartementengebouw moeten de gebouwafmetingen van het totale 
gebouw bepaald worden, zoals hieronder is omschreven. Het maakt daarbij niet uit of een woning in 
een hogere of lagergelegen gebouwvleugel of langere of kortere gebouwvleugel gelegen is.  
 
De gebouwafmetingen worden bepaald door de maximale maat in een bepaalde richting, dus 
inclusief eventuele aangrenzende ruimten die niet tot de rekenzone behoren. De gebouwhoogte 
wordt bepaald door het hoogteverschil tussen het maaiveld en het dak van het gebouw. De lengte 
van het gebouw is de grootste horizontale lengte van het gebouw. De breedte van het gebouw is de 
grootste horizontale breedte van het gebouw. Aan breedte en lengte van het gebouw is geen 
definitie gegeven. De twee afmetingen zijn onderling inwisselbaar, want deze leiden indien 
omgewisseld tot hetzelfde resultaat. De afmetingen worden bepaald door de buitenafmeting van het 
gebouw, de hoogte is dus de hoogte van het maaiveld tot en met het dak. Een eventuele zolder die 
niet tot de rekenzone behoort telt hierin mee. Indien het maaiveld rond het gebouw niet overal even 
hoog is wordt er uitgegaan van de laagste hoogte van het maaiveld. Indien er open tussenruimten 
zijn in een gebouw worden toch de buitenmaten aangehouden, het gebouw wordt benaderd alsof 
deze tussenruimten gesloten zijn. 
 
Meetinstructie 
De hoogte van het gebouw kan worden opgemeten of worden ingeschat. Neem in dat laatste geval 
een hoogte aan van 3 meter per bouwlaag. Van hele hoge gebouwen is de hoogte ook gemakkelijk te 
achterhalen via internet. 
De lengte en breedte van het gebouwen kunnen worden opgemeten op locatie of via bv Google 
Maps. Maximale lengte en breedte van het gehele bouwblok zijn 50 meter. 
 
Indien één van de bouwlagen in het gebouw een andere gebruiksfunctie heeft dan telt deze 
bouwlaag ook mee met de bepaling van de gebouwhoogte. Voorbeeld: onder het 
appartementencomplex zijn winkels gevestigd, de bouwlaag met winkels wordt dan ook meegeteld. 
 

 

Figuur 19 Bepalen gebouwafmetingen, de rechter afbeelding is een tussenruimte (onderdoorgang aanwezig), 
het gebouw wordt benaderd alsof deze tussenruimte gesloten is. 

 
De gebouwafmetingen worden bepaald door de maximale maat in een bepaalde richting, dus 
inclusief eventuele aangrenzende ruimten die niet tot de rekenzone behoren. In onderstaande 
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afbeeldingen worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebouwvormen. In het geval van L-
vormige gebouwen geldt de grootste breedte van het gebouw voor het hele gebouw. In het geval 
van gebouwen met woontorens worden de grootste buitenmaten aangehouden. 
 

 

Figuur 20 Gebouwafmetingen bepalen van verschillende gebouwvormen 

 

 

Figuur 21 Gebouwafmetingen bepalen van verschillende gebouwvormen 

 

 

Figuur 22 Gebouwafmetingen bepalen van verschillende gebouwvormen 
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Figuur 23 Gebouwafmetingen bepalen van verschillende gebouwvormen 

Indien het appartementencomplex uit verschillende vleugels met verschillende gebouwhoogte 
bestaat, telt de grootste gebouwhoogte. 

2.3.5.2 Voorzetgevel 

Alleen bij een woning met een woonlaag gelegen in een appartementencomplex aangeven of er een 
voorzetgevel aan minimaal drie zijden van het betreffende woongebouw (niet de woning) aanwezig 
is. 
Van een voorzetgevel is sprake als: 

- Er is voorzien in een dubbele huidgevel met een doorlopende tussenruimte.  
 

2.3.6 Kenmerken woongebouw 

Antwoordcategorie: 
Onderdelen: 

- Aantal woningen boven elkaar 
 
Toelichting: 
Bedoeld wordt het aantal afzonderlijke woningen dat boven elkaar is gelegen in het woonblok/ het 
woongebouw. Gekeken wordt ter plaatse van de op te nemen woning. Niet het aantal bouwlagen, 
maar het aantal woningen is dus maatgevend. Een maisonnette van twee bouwlagen wordt dus als 
één woning beschouwd.  
Garages, bergingen en winkels tellen niet mee bij bepaling van het aantal. 
 

2.4 Bouwtype 
Antwoordcategorie: 
Is er sprake van volledig houtskeletbouw? 

- Ja 
- Nee 

 
Toelichting 
Voor het bouwtype moet onderscheid gemaakt worden tussen woningen die wel of niet volledig 
houtskeletbouw zijn. Woningen die bestaan uit een licht binnenspouwblad (hout), lichte 
woningscheidende wanden én lichte vloeren zijn 'volledig houtskeletbouw'. Als één van deze 
elementen wel zwaar/steenachtig is, dan dient gekozen te worden voor 'niet volledig 
houtskeletbouw'. 
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2.5 Oriëntatie voorgevel 
Antwoordcategorieën: 
Wat is de oriëntatie van de voorgevel 

- Noord 
- Noordoost 
- Oost 
- Zuidoost 
- Zuid 
- Zuidwest 
- West 
- Noordwest 

 
Toelichting: 
Voor het bepalen welke gevel de voorgevel is, wordt in theorie afgegaan op de ligging van de 
voorgevelrooilijn, zoals die in het bestemmingsplan of in de bouwverordening is aangegeven. Omdat 
dit op locatie vaak niet bekend is, is de feitelijke situatie doorslaggevend.  
 
De volgende aanknopingspunten kunnen worden gehanteerd; 

• De gevel van de woning die grenst aan de betreffende straat of weg, 

• De zijde van de woning of het gebouw waar zich de voordeur of de hoofdingang bevindt, 

• De plaats waar zich de hoofdontsluiting van het perceel bevindt.  
 
Als voorbeeld: 
Bij een hoekwoning met een de voordeur die niet aan de voorzijde is gesitueerd, maar juist op de 
hoek van het rijtje (kopsekant) wordt voor wat betreft de voorgevel gekozen voor de gevel die grenst 
aan de straat parallel lopend aan de langste zijde van het betreffende rijtje woningen. 
 
Bij een twee-onder-een-kap met een voordeur aan de zijkant van de woning wordt gekozen voor de 
gevel die grenst aan de straat en niet de gevel met de voordeur die haaks op de straat is gelegen. 
 
Bij een flat is de plaats van de hoofdingang maatgevend. 
 

2.6 Gebruiksoppervlakte 

2.6.1 Gebruiksoppervlakte 

Antwoordcategorie: 
Per onderdeel: 

- Onbepaald aantal m2 
 
Onderdelen: 

- 1e t/m 4e bouwlaag 
- Overige 
- Totaal 

 
Toelichting: 
Gevraagd wordt per bouwlaag de gebruiksoppervlakte aan te geven.  
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1e t/m 4e bouwlaag 
De eerste bouwlaag betreft de laagst gelegen bouwlaag boven of op maaiveldniveau, dat wil zeggen 
met slaap-, woonvertrekken, keuken, badruimte of wc. De tweede, derde en vierde bouwlaag 
betreffen de op een na laagst gelegen, de twee na laagst gelegen en de hoogst gelegen bouwlaag. 
 
Overige 
Dit betreft het oppervlak van overige verdiepingen en woonlagen (bijvoorbeeld kelderruimten met 
een hoogte groter dan 1,5 meter en die een woonfunctie hebben of zolders met een woonfunctie). 
 
Totaal 
Dit betreft het totaal van de opgenomen oppervlakken. Dit oppervlak wordt automatisch bepaald na 
invoering van alle verdiepingen. 
De gebruiksoppervlakte heeft alleen betrekking op de vloeroppervlakte van alle ruimten die tot de 
verwarmde zone behoren.  
 
De definitie van de gebruiksoppervlakte luidt: 'De oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de 
opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten, gelegen 
binnen de verwarmde zone omhullen', ontleend aan NEN 2580. Bij de bepaling van de 
gebruiksoppervlakte worden de volgende ruimten en voorzieningen niet meegerekend: 

- Oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte minder dan 1,5 meter 
bedraagt, uitgezonderd vloeren onder trappen, hellingbanen en dergelijke; 

- Eén of meerdere trapgat(en), liftschacht(en) of vide(s) met een oppervlakte groter dan 4 m2 
per onderdeel per bouwlaag; 

- Een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, waarvan de horizontale doorsnede 
groter is dan 0,5 m2; per bouwlaag; 

- Een leidingschacht, waarvan de oppervlakte van de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 
m2; per bouwlaag; 

- Een incidentele nis* of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel, als het 
grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2 per bouwlaag. 

* Er is sprake van een incidentele nis als er maximaal 2 nissen per bouwlaag aanwezig zijn.  
 
Zie voor een nadere toelichting de achtereenvolgende plattegronden (figuur 9 t/m 11). Het blauw 
gekleurde oppervlak betreft het gebruiksoppervlak.  
 
In onderstaande figuren zijn de 'dragende binnenwanden' uitgesloten van het gebruiksoppervlak. 
Voor WoON Energie 2018 telt deze oppervlakte wél mee voor het gebruiksoppervlak (i.v.m. 
werkbaarheid). 
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Figuur 24 GBO appartement  
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Figuur 25 GBO eengezinswoning 
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Figuur 26 GBO één bouwlaag 
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2.6.2 Rookmelders 

Antwoordcategorie: 
Onderdeel: 

- Aanwezigheid 
- Werking 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend (?) (alleen bij werking) 

 
Toelichting: 
Rookmelder aanwezig 
Gevraagd wordt per verdieping aan te gegeven of een rookmelder aanwezig is. Bij het invullen van 
‘ja’ kan het mogelijk zijn dat er meer dan één rookmelder per verdieping aanwezig is.  
 
Werking rookmelder 
Indien op een verdieping één of meer rookmelders aanwezig zijn moet getest worden (middels het 
testknopje) of de rookmelders werken.  
Je ziet of de rookmelder werkt doordat er óf een lampje gaat branden óf er klinkt een geluidssignaal. 
Als alle aanwezige rookmelders op de verdieping werken wordt ‘ja’ ingevuld. Als (één van) de 
rookmelders op de verdieping niet werken, dan wordt ‘nee’ ingevuld. Indien het niet mogelijk is om 
(alle) (de) rookmelder(s) te testen (deze hangt bijvoorbeeld te hoog) dan wordt onbekend (?) 
ingevuld. 
 



28 
 

Hoofdstuk 3: Bouwkundig 
In het opnameformulier wordt in het deel bouwkundig (deel 3) de rekenzone en de afmeting van de 
thermische schil van de woning bepaald. Dit is het gedeelte van de woning dat voor de Energie-Index 
als verwarmd beschouwd wordt en dat als basis dient voor de berekening. Voorheen werd dit dan 
ook de ‘verwarmde zone’ genoemd wat verwijst naar de ruimten in de woning die verwarmd zijn. 
Tegenwoordig is de correcte term voor deze zone de ‘rekenzone’. Van iedere ruimte in de woning 
moet nagegaan worden of deze tot de rekenzone behoort. 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst toegelicht hoe de rekenzone bepaald wordt (zie paragraaf 3.1 
Bepalen rekenzone). Hierna wordt toegelicht welke onderdelen van de thermische schil moeten 
worden opgenomen in het formulier (zie paragraaf 3.2 Inventariseren thermische schil ). Hierna 
wordt op de verschillende onderdelen ingegaan (vloer, dak, gevelonderdelen). Dit wordt toegelicht 
per onderdeel van het opnameformulier (paragraaf 3.3 t/m 3.5). 
 

3.1 Bepalen rekenzone 
Van iedere ruimte in de woning moet nagegaan worden of deze tot de rekenzone behoort. De 
bepaling of de ruimte tot de rekenzone behoort, verloopt in een aantal stappen: 

- Een aantal ruimten hoort altijd tot de rekenzone (zie paragraaf 3.1.1 Ruimten die altijd tot de 
rekenzone behoren); 

- Voor de overige ruimten moet met beslisschema's (zie paragraaf 3.1.2 Overige ruimten) 
bepaald worden of ze tot de rekenzone behoren. 

 
Opmerkingen: 

1. De rekenzone moet uit één geheel bestaan. Ruimten die niet direct grenzen aan de woning 
worden beschouwd als liggend buiten de rekenzone van de woning. Dit geldt ook als er in 
deze ruimten verwarming aanwezig is (bijvoorbeeld tuinhuisjes); 

2. Woning waarin of waaraan zich ruimten met een andere gebruiksfunctie (bijvoorbeeld een 
kantoor of praktijkruimte) bevinden: 
- Als de gesommeerde gebruiksoppervlakte van de andere gebruiksfunctie(s) in of aan de 

woning minder of gelijk aan 50 m² is, moet het Energie-Indexrapport opgesteld worden 
als zou de gehele woning (inclusief de andere functie) een woonfunctie hebben; 

- Als de gesommeerde gebruiksoppervlakte van de andere gebruiksfunctie(s) in of aan de 
woning meer dan 50 m² is, moeten separate Energie-Indexrapporten opgesteld worden 
voor de woonfunctie enerzijds en de andere gebruiksfunctie(s) anderzijds. 

3. Indien er voor een woning in een appartementencomplex een Energie-Indexrapport wordt 
opgesteld, geldt het volgende: 

• Alleen ruimten die onderdeel zijn van de betreffende woning moeten worden 
beschouwd; 

• Gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex behoren nooit tot de 
rekenzone van de afzonderlijke woningen. 
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3.1.1 Ruimten die altijd tot de rekenzone behoren 

De volgende ruimten in woningen behoren altijd tot de rekenzone, ook indien deze ruimten niet of 
matig verwarmd zijn: 

- Woonkamers; 
- Slaapkamers; 
- Keukens; 
- Toiletten; 
- Badkamers; 
- Inpandige meterkasten en inpandige kelderkasten; 
- Niet-gemeenschappelijke verkeersroutes (gangen, hallen, overlopen in de betreffende 

woning) 
- Opgangen van de betreffende bovenwoningen. 

 
Opmerkingen:  

1. Voor niet-gemeenschappelijke stallingsruimten/bergruimten, technische ruimten, 
meterruimten, stookruimten, zolders, vlieringen, kelders, bijkeukens en souterrains geldt dat 
met behulp van de beslisschema's overige ruimte (zie paragraaf 3.1.2 Overige ruimten) 
bepaald moet worden of ze tot de rekenzone behoren;  

2. Kelderkasten zijn vanuit de woning bereikbare kasten (bijvoorbeeld gelegen onder de trap) 
die maximaal een oppervlak hebben van 4 m² en waarvan het hoogteverschil tussen de 
aangrenzende vloer van de woning en de vloer van de kelderkast maximaal 50 cm bedraagt;  

3. Inpandige meterkasten zijn meterkasten die van binnenuit de woning bereikbaar zijn. 
 
Eengezinswoningen 

 

Figuur 27 Woningen grenzend aan andere gebouwen  

De wanden van de woningen moeten alleen worden opgenomen als verliesoppervlakte als zij deel 
uitmaken van de thermische schil. De wand tussen woning A en woning B of utiliteitsgebouw B 
maakt geen deel uit van de thermische schil en wordt niet opgenomen. 
 

3.1.2 Overige ruimten 

Voor de overige ruimten behorend bij de woning, zoals niet-gemeenschappelijke stallingsruimten, 
bergruimten, technische ruimten, stookruimten, zolders, vlieringen, kelders, souterrains, serres en 
balkonafdichtingen moet op basis van de onderstaande vier beslisschema's (Figuur 28 Figuur 1 t/m 
Figuur 31) bepaald worden of deze ruimten wel of niet tot de rekenzone behoren. De beslisschema’s 
geven aan of de overige ruimte tot de rekenzone behoort en/of het noodzakelijk is nog een 
beslisschema door te lopen. Indien een beslisschema aangeeft voor de betreffende ruimte dat de 
ruimte tot de rekenzone behoort kunnen de overige beslisschema's worden overgeslagen en kan 
men verder met de volgende overige ruimten (indien aanwezig).  
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Figuur 28 Beslisschema 1 
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Figuur 29 Beslisschema 2 
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Figuur 30 Beslisschema 3 
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Figuur 31 Beslisschema 4 
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Bergruimten  
Of een inpandige berging of aangebouwde berging bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald 
aan de hand van de beslisschema's 'overige ruimte'. De toegankelijkheid van de berging (van 
binnenuit of buiten uit) is niet van belang bij de bepaling of een bergruimte tot de rekenzone hoort.  
 
Voorbeeld 1 
In het voorbeeld in Figuur 32 behoort de overige ruimte niet tot de rekenzone. Overige ruimte heeft 
geen open verbinding met ruimten A. Ruimten A is geïsoleerd, overige ruimte is niet geïsoleerd of 
van spouw voorzien. Overige ruimte heeft geen gebouwgebonden warmteafgiftesysteem. 

 

Figuur 32 Voorbeeld 1 overige ruimten 

 
Garage  
Indien een garage wordt gebruikt als verblijfsruimte maar niet als zodanig is verbouwd (de ruimte 
kan zonder bouwkundige aanpassingen weer als garage worden gebruikt) dan hoort de ruimte niet 
automatisch tot de rekenzone. De beslisschema's 'overige ruimte' moeten dan worden toegepast.  
 
Voorbeeld 2 
De overige ruimte in Figuur 33 (bijvoorbeeld garage) behoort niet tot de rekenzone. Er is geen open 
verbinding tussen ruimten A en de overige ruimte. Constructie tussen ruimten A en overige ruimte 
heeft een warmteweerstand van 2,5 m²·K/W. De omhulling van de garage heeft een 
warmteweerstand van 0,36 m².K/W. De garage heeft geen gebouwgebonden warmteafgiftesysteem. 
 

 

Figuur 33 Voorbeeld 2 overige ruimten 

 
 
 
 



35 
 

Voorbeeld 3 
In Figuur 34 behoort de overige ruimte tot de rekenzone. Geen open verbinding tussen ruimten A en 
de overige ruimte. De warmteweerstand van de constructie tussen ruimte A en de overige ruimte is 
kleiner dan de warmteweerstand van de omhulling van de overige ruimte. 
 

 

Figuur 34 Voorbeeld 3 overige ruimten 

 
Zolder 
Bij een zolder die behoort tot de rekenzone geldt voor de ruimte achter de knieschotten het 
volgende.  

- Als de knieschotten geïsoleerd zijn en de warmteweerstand van de knieschotten is groter dan 
de warmteweerstand van het/de achterliggende dak/gevel dan behoort de ruimte achter de 
knieschotten niet bij de rekenzone, maar is het een aangrenzende onverwarmde ruimte;  

- In alle andere gevallen geldt dat de ruimte achter knieschotten niet als een aparte 
onverwarmde ruimte mag worden beschouwd. De hele zolder inclusief de ruimte achter de 
knieschotten hoort in deze situatie dus bij de rekenzone. Indien de zolder tot de rekenzone 
behoort, moet dat deel van de vloer dat voldoet aan de definitie van de gebruiksoppervlakte 
(zie paragraaf 6.5.7) bij de gebruiksoppervlakte van de woning worden geteld. 

 
Voorbeeld 4 
De zolder in Figuur 35 heeft geen gebouwgebonden warmteafgiftesysteem. In deze situatie ligt de 
overige ruimte buiten de rekenzone (indien van het gebouw één Energie-Indexrapport wordt 
gemaakt). De constructie tussen de overige ruimte en woning A maakt onderdeel uit van de 
thermische schil. 
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Figuur 35 Voorbeeld 4 overige ruimten 

 
Voorbeeld 5 
De zolder in Figuur 36 heeft geen gebouwgebonden warmteafgiftesysteem. In deze situatie ligt de 
zolder binnen de rekenzone. R-waarde omhulling zolder is groter dan R-waarde van de constructie 
tussen de woning en zolder. 
 

 

Figuur 36 Voorbeeld 5 overige ruimten 

 
Meterkast (niet via de woning toegankelijk)  
Of een van buiten de woning toegankelijke meterkast bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald 
aan de hand van de beslisschema's 'overige ruimte'.  
 
Kelder/souterrain  
Of een kelder/souterrain bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald aan de hand van de eerder 
gegeven criteria/afbeeldingen. 
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Aanwijzingen voor begrenzingen bij woningen in appartementencomplexen 
De gegeven aanwijzingen zijn van toepassing bij woningen in een appartementencomplex.  
 
Hier gelden de volgende regels: 

• Indien de aangrenzende ruimte, op basis van de beslisschema's gegeven in paragraaf 3.1.2 
Overige ruimten bij de rekenzone van een appartementencomplex zou horen betreft het een 
verwarmde aangrenzende ruimte. Constructies tussen de woning en aangrenzende 
verwarmde ruimte worden buiten beschouwing gelaten; 

• Ruimten die via één of meer niet-afsluitbare openingen met totale oppervlakte (dus 
gesommeerd) van 0,2 m² of meer in verbinding staan met de buitenlucht dienen als buiten te 
worden beschouwd. 

 
Appartementencomplex gemeenschappelijke ruimte 

 

Figuur 37 Woning in een appartementencomplex 

 
Er moet per woning een Energie-Indexrapport worden gemaakt, de verkeersruimte is 
gemeenschappelijk en wordt buiten beschouwing gelaten. Er moet alleen bepaald worden of de 
gemeenschappelijke verkeersruimte als verwarmd moet worden beschouwd. De wanden van de 
woningen moeten alleen worden opgenomen als verliesoppervlakte als zij deel uitmaken van de 
thermische schil. Ga na of indien voor het totale appartementencomplex een Energie-Index (fictief) 
zou worden bepaald de gemeenschappelijke verkeersruimte binnen de rekenzone zou liggen. Indien 
de gemeenschappelijke verkeersruimte dan binnen de rekenzone zou liggen, moet de ruimte als 
verwarmd worden beschouwd. Als de gemeenschappelijke verkeersruimte buiten de rekenzone zou 
liggen, dan de ruimte als onverwarmd beschouwen. Als de gemeenschappelijke verkeersruimte een 
sterk geventileerde ruimte is, dan de verkeersruimte als buiten beschouwen. 
 



38 
 

Woningen in een appartementencomplex met niet-inpandige gemeenschappelijke ruimte 

 

Figuur 38 Appartementencomplex 

 
Het gebouw in Figuur 38 is niet van spouwmuren en isolatie voorzien en de warmteweerstand van de 
constructie tussen de woning en trappenhuis/lift is gelijk aan de thermische weerstand van de 
uitwendige scheidingsconstructie van de gemeenschappelijke verkeersruimte.  

• Indien het trappenhuis in open verbinding staat met de buitenlucht grenst de wand tussen 
woning A en het trappenhuis aan buiten;  

• Indien het trappenhuis niet in open verbinding staat met de buitenlucht. Ga na of indien voor 
het totale appartementencomplex (fictief) een Energie-Index zou worden bepaald het 
trappenhuis binnen de rekenzone ligt. Indien het trappenhuis dan binnen de rekenzone ligt, 
moet de ruimte als verwarmd te worden beschouwd. Als het trappenhuis buiten de 
rekenzone ligt, dan de ruimte als onverwarmd beschouwen. Als het trappenhuis een sterk 
geventileerde ruimte is, dan de verkeersruimte als buiten beschouwen. 

 

 

Figuur 39 Gemeenschappelijke berging 

De wanden van de woningen moeten alleen worden opgenomen als verliesoppervlakte als zij deel 
uitmaken van de thermische schil. Gemeenschappelijke bergingen behoren nooit tot de rekenzone. 
Ga na of indien voor het totale appartementencomplex een Energie-Index (fictief) zou worden 
bepaald de gemeenschappelijke berging binnen de rekenzone zou liggen. Indien de 
gemeenschappelijke berging dan binnen de rekenzone zou liggen, moet de ruimte als verwarmd 
worden beschouwd. Als de gemeenschappelijke berging buiten de rekenzone zou liggen, dan de 
ruimte als onverwarmd beschouwen. Als de gemeenschappelijke bergruimte een sterk geventileerde 
ruimte is, dan de verkeersruimte als buiten beschouwen. 
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Woning in een portiekwoning 

 

Figuur 40 Portiekwoningen 

 

• Indien het een open portiek betreft (die geen afsluitbare toegangsdeur heeft) dan moet voor 
alle constructies van het appartement (gevel, pui, ramen, deuren, etc.) die aan het portiek 
grenzen worden opgegeven: grenst aan buitenlucht;  

• Indien het trappenhuis niet in open verbinding staat met de buitenlucht. Ga na of indien voor 
het totale appartementencomplex een Energie-Index zou worden bepaald het trappenhuis 
binnen de rekenzone ligt. Indien het trappenhuis dan binnen de rekenzone ligt, moet de 
ruimte als verwarmd worden beschouwd. Als het trappenhuis buiten de rekenzone ligt, dan 
de ruimte als onverwarmd beschouwen. Als het trappenhuis een sterk geventileerde ruimte 
is, dan de verkeersruimte als buiten beschouwen. 

 

3.2 Inventariseren thermische schil  
In deel 3 van het opnameformulier dienen alle bouwkundige onderdelen geïnventariseerd te worden 
die deel uitmaken van de thermische schil. Het gaat hierbij uitsluitend om uitwendige 
scheidingsconstructies die als verliesoppervlakte in rekening worden gebracht en dus grenzen aan 
buiten of onverwarmde ruimten. Oppervlakten grenzend aan verwarmde ruimten blijven buiten 
beschouwing.  
 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de verschillende constructieonderdelen. Er zal aangegeven 
worden hoe in deze onderdelen onderscheid gemaakt dient te worden, hoe de onderdelen 
genoteerd dienen te worden in het opnameformulier en hoe de verschillende eigenschappen van de 
onderdelen opgenomen dienen te worden. 
 
Het opnameformulier is aan de hand van de volgende constructieonderdelen opgebouwd die de 
thermische schil van de woning vormen: 

- Vloer 
o Vloer  
o Indien vloer onder maaiveld: gevels thermische schil grenzend aan grond 

- Dak 
o Hellend dak   
o Rieten hellend dak  
o Plat dak 

- Gevel 
o Gevel 
o Paneel 
o Beglazing 
o Deur 

 
In de volgende subparagraven zal ingegaan worden op deze constructieonderdelen.  
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3.3 Vloer 
In de eerste drie tabellen van hoofdstuk 3 van het opnameformulier dienen alle vloeren 
geïnventariseerd te worden die deel uitmaken van de thermische schil. Het gaat hierbij uitsluitend 
om uitwendige vloerconstructies die als verliesoppervlakte in rekening worden gebracht en dus 
grenzen aan buiten of onverwarmde ruimten. Vloeren grenzend aan verwarmde ruimten blijven 
buiten beschouwing. Zie Figuur 41 Vloeren meergezinswoning/appartement (links) en 
eengezinswoning (rechts). 
 
 
 

 

Figuur 41 Vloeren meergezinswoning/appartement (links) en eengezinswoning (rechts) 

 
Er worden twee situaties onderscheiden. 
1. Vloer thermische schil (zie paragraaf 3.3.1 ) 
2. Vloer onder maaiveld en gevels thermische schil grenzend aan grond (zie paragraaf 3.3.2 ). 
 

3.3.1 Vloer thermische schil 

Gevraagd wordt om hier het vloeroppervlak op te nemen van de vloeren die onderdeel uitmaken van 
de thermische schil. Het gaat om vloeren grenzend aan grond, buitenlucht en onderliggende 
onverwarmde ruimte. Zie als voorbeeld Figuur 42.  
 

 

Figuur 42 

 
Van de vloer grenzend aan grond, buitenlucht dan wel onderliggende onverwarmde ruimte dienen 
de volgende eigenschappen opgenomen te worden; 

- Naam, omschrijving (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Perimeter (zie paragraaf 3.3.1.2 Perimeter) 



41 
 

- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Thermo (zie paragraaf 3.3.1.8 Thermo) 
- Oppervlakte (lengte maal breedte) (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte) 

 

3.3.1.1 Naam bouwdeel 

Antwoordcategorieën: 
- Vrij in te vullen veld 

 
Toelichting: 
Voor ieder constructieonderdeel (vloer, gevel, dak, etc.) worden de eigenschappen en de oppervlakte 
bepaald. De bouwdelen mogen worden samengevoegd in een regel in de tabel indien deze gelijke 
eigenschappen hebben. Bij een verschil in één of meer van de onderstaande eigenschappen, mogen 
constructies niet worden samengevoegd. In het vakje ‘naam, omschrijving’ dient te worden 
aangegeven welk deel van de constructie het betreft.  
 

3.3.1.2 Perimeter 

Antwoordcategorieën: 
- Onbepaald aantal meter 

 
Toelichting: 
Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond of kruipruimte behoort de perimeter te worden 
bepaald. De perimeter is de omtrek van de constructie voor zover deze (omtrek) grenst aan de 
buitenlucht. Indien de begane grondvloer niet tot de rekenzone behoort, is de perimeter niet van 
toepassing.  
 
Zie onderstaand voorbeeld: 
 
Perimeter hoekwoning 1 
De begane grondvloer grenst bij de gevels A, B en D aan de buitenlucht. De perimeter wordt 
daarmee: lengte zijde A+B+D. Lengte (Bh) van gevel B en D voor de hoekwoning loopt van de 
binnenzijde van de buitengevel tot aan de hartmaat van de woningscheidende wand. Lengte (A) van 
gevel A wordt binnenwerks gemeten. 
 
Perimeter tussenwoning 
De begane grondvloer grenst bij de gevels B en D aan de buitenlucht. De perimeter wordt daarmee: 
lengte zijde B+D. Lengte (Bt) van gevel B en D voor de tussenwoning loopt van de hartmaat van de 
woningscheidende wand tot aan de hartmaat van de volgende woningscheidende wand. 
 
Perimeter hoekwoning 2 
De begane grondvloer grenst bij de gevels B, C en D aan de buitenlucht. De perimeter wordt 
daarmee: lengte zijde B+C+D. Lengte: zie hoekwoning 1. 
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Figuur 43 Toelichting perimeter 

 

3.3.1.3 Grens 

Antwoordcategorieën: 
- Buitenlucht of water (BW),  
- Onderliggende onverwarmde ruimte(OO) 
- Kruipruimte (K) 
- Grond (G) 
- Serre of Atrium (SA) 
- Balkonafdichting (BA) 

 
Toelichting: 
Algemeen 
Van het ingevoerde constructieve onderdeel dient ingevuld te worden waaraan dit grenst.  
 
Vloeren (specifiek) 
Bij vloeren die grenzen aan grond of aan kruipruimte mag een afwijkende begrenzing worden 
genegeerd, er wordt dan gekozen voor de begrenzing die past bij de grootste oppervlakte. Van een 
woning met een vloeroppervlakte van 50 m2 waarvan 20 m2 grenst aan grond (G) en 30 m2 aan een 
kruipruimte (K) mag de vloer dus voor 50 m2 worden beschouwd als grenzend aan kruipruimte (K).  
Let op: In het geval er gekozen wordt voor de begrenzing kruipruimte (K) of grond (G), dan behoeven 
tevens geen gegevens verzameld te worden over de aanwezigheid van isolatie, spouw of 
thermokussens. Wel dient aangegeven te worden of van dit constructieonderdeel of het bouwjaar 
afwijkt van het bouwjaar van de woning. In alle andere gevallen dient van de vloer wel aangegeven 
te worden of er vloerisolatie is toegepast. 
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3.3.1.4 Jaartal 

Antwoordcategorieën: 
- Onbepaald jaartal 

 
Toelichting: 
Gevraagd wordt het jaartal van het betreffende constructie onderdeel aan te geven indien dit jaar 
afwijkt van het bouwjaar van de woning. Dit jaartal is van belang om op basis van bouwjaar de 
warmteweerstand van het constructieonderdeel te kunnen bepalen indien niet bekend is of de 
constructie is geïsoleerd.  
 
Maakt de constructie onderdeel uit van een later geplaatste aanbouw, dan kan hier het bouwjaar van 
de aanbouw aangehouden worden. Indien alleen sprake is van na-isolatie van de constructie dient 
het jaar van na-isolatie aangegeven te worden. 
 
Als het niet mogelijk is om de dikte of eigenschappen van isolatie te bepalen, kan worden 
teruggevallen op het bouwjaar van de woning. In geval een constructie onderdeel uit maakt van een 
later geplaatste aanbouw of is nageïsoleerd tot het dan geldenden niveau nieuwbouw, dan kan hier 
het bouwjaar van de aanbouw of het jaar van naïsolatie aangehouden worden.  
 
In het opnameformulier dient dit enkel ingevuld te worden indien dit bekend is. Als er geen 
renovatiejaar bekend is dan dient dit leeggelaten te worden. 
 

3.3.1.5 Isolatie 

Antwoordcategorieën 
- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
De constructie moet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van isolatie. Er kan alleen ‘ja’ 
worden ingevuld als de isolatie is waar te nemen of als er een schriftelijk bewijs aanwezig is. Indien 
uit eigen waarnemingen niet duidelijk is of er al dan niet sprake is van isolatie wordt er ‘onbekend’ 
aangegeven. Er is pas sprake van isolatie wanneer de dikte van de isolatie minimaal 10 mm bedraagt.  
 

3.3.1.6 Dikte isolatie 

Antwoordcategorieën: 
Indien isolatie aanwezig is, dan dient de isolatiedikte te worden opgegeven in tientallen millimeters. 
14 mm wordt bijvoorbeeld 10 mm en 15 mm wordt 20 mm.  
 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden wat de dikte van de isolatielaag is indien er isolatie aanwezig is. De 
dikte kan genoteerd worden aan de hand van visuele constateringen of aan de hand van bewijs. 
Alleen indien er 100% zekerheid is dat er isolatie aanwezig is en wat de dikte van de isolatielaag is, 
mag deze ingevuld worden. Indien er bewijs aanwezig is in de vorm van een rekening of tekening met 
isolatiedikte, moet voor de betreffende constructie worden uitgegaan van de op de rekening of 
tekening aangegeven isolatiedikte. Een noppenfolie of radiatorfolie wordt niet als isolatie opgegeven. 
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3.3.1.7 Spouw 

Antwoordcategorieën: 
- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Er dient beoordeeld te worden of de constructie voorzien is van een luchtspouw. Een spouw is een 
luchtruimte tussen twee bouwkundige elementen, aanwezig bij bijvoorbeeld een spouwmuur of een 
houten vloer waarbij tussen de balken isolatiemateriaal is aangebracht. Of er sprake is van een 
luchtspouw is alleen relevant wanneer sprake is van de volgende omstandigheden: 

• Er geen isolatie aanwezig is of 

• Onbekend is of er isolatie aanwezig is en de woning van voor 1965 is of 

• Als de isolatiedikte niet te bepalen is en de woning van voor 1965 is of 

• Als de isolatiedikte kleiner is dan 40 mm 
 
Is van één van deze omstandigheden geen sprake, dan is voor het bepalen van de thermische 
eigenschappen van de constructie het wel of niet aanwezig zijn van een luchtspouw niet relevant en 
dient gekozen te worden voor “nee”. 
 

3.3.1.8 Thermo 

Antwoordcategorieën: 
- Ja  
- Nee 

 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden of er thermokussens aanwezig zijn. Thermoskussens zijn kussens 
bestaande uit verschillende lagen reflecterend folie. De kussens zijn gevuld met lucht en worden in 
lange banen aan bijvoorbeeld het plafond van de kruipruimte (dus de onderkant van de vloer) 
bevestigd.  
 

3.3.1.9 Oppervlakte 

Hier dient de oppervlakte van het constructieve onderdeel opgenomen te worden. Voor 
rechthoekige en vierkante oppervlakten kan in de betreffende vakken lengte en breedte worden 
opgegeven. De oppervlakte kan genoteerd worden door een lengte (a [m]) en een breedte (b [m]) te 
noteren. Hier kan indien nodig nog een oppervlakte [m2] van afgetrokken worden. Bijvoorbeeld voor 
weergave van ‘hoekjes’ die niet bij het oppervlak horen. Indien sprake is van aftrek dan dient in het 
vak ‘netto’ het na aftrek resulterende oppervlak weergegeven te worden. 
 
Vloeroppervlak 
Het vloeroppervlak dient binnenwerks gemeten te worden. Voor het bepalen van het vloeroppervlak 
wordt geen rekening gehouden met de hoogte van het vertrek en andere uitzonderingsbepalingen 
zoals die gelden bij het vaststellen van de gebruiksoppervlakte. Er vindt dus bijvoorbeeld geen 
correctie plaats voor vloervelden waarboven de vrije hoogte minder dan 1,5 meter bedraagt. 
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3.3.2 Indien vloer onder maaiveld: gevels thermische schil grenzend aan grond 

Antwoordcategorieën: 
Van de ‘vloer en (deel van) buitenwand grenzend aan grond’ moeten de volgende ‘reguliere’ 
eigenschappen genoteerd worden; 

- Naam, omschrijving (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Hoort bij (zie paragraaf 3.3.2.1 Hoort bij) 
- Hoogte (zie paragraaf 3.3.2.2 Hoogte) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Oppervlakte (lengte maal breedte) (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte) 

 
Toelichting: 
Vloeren waarbij ook een deel van de buitenwand grenst aan de grond moeten apart worden 
beschouwd (zie figuur 30a en 30b). Deze dienen namelijk genoteerd te worden als ‘vloer en (deel 
van) buitenwand grenzen aan grond’. Hiervoor is een aparte tabel in het opnameformulier 
opgenomen, namelijk de 3e tabel.  
 
Opmerking: Een combinatie van een vloer grenzend aan een kruipruimte en een buitenwand aan 
grond is niet mogelijk. 
 

 

Figuur 44 

 
Er wordt specifiek gevraagd om de eigenschap ‘hoort bij’ en ‘hoogte’. Deze aspecten worden 
onderstaand toegelicht. 
 

3.3.2.1 Hoort bij 

Indien de buitenwand en de begane grondvloer aan grond grenzen, moet duidelijk zijn om welke 
combinatie het gaat, daarom moeten deze onderdelen als combinatie worden opgegeven. Dit wil 
zeggen dat bij de eigenschap ‘hoort bij’ verwezen dient te worden naar de naam van het wanddeel 
waar dit vloerdeel bij hoort. 
 

3.3.2.2 Hoogte 

Eveneens moet voor dit vloerdeel worden opgegeven tot welke hoogte de buitenwand aan de grond 
grenst (zie Figuur 44).  
Indien de hoogte van de grond bij de buitenwand niet overal even hoog is, dient de gemiddelde 
hoogte van de wand grenzend aan grond opgegeven te worden (zie Figuur 44).  
Als slechts een gedeelte van de buitenwand aan grond grenst, dan moet de buitenwand worden 
opgesplitst. 
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3.4 Daken 
Bij daken worden alle dakvlakken opgenomen die een direct onderdeel van de thermische schil 
uitmaken (zie figuur 32). Dakvlakken van dakkapellen worden buiten beschouwing gelaten. 
 

 
Figuur 32 Daken meergezinswoning/appartement (links) en eengezinswoning (rechts) 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen; 

• Hellend daken (paragraaf 3.4.1 Hellend dak thermische schil (geen riet)) 

• Rieten hellend daken (paragraaf 3.4.2 ) en 

• Platte daken (paragraaf 3.4.3 Plat dak) 
 
Hellend 
Hellende daken zijn daken met een hellingshoek groter of gelijk aan 15 graden. Er dient onderscheid 
gemaakt te worden tussen een hellend dak met en zonder riet. Indien de hellingshoek groter is dan 
75° moet het vlak als gevel worden beschouwd. 
 
Plat 
Als platte daken gelden alle daken met een hellingshoek van minder dan 15°.  

    

Figuur 45 Hellende daken en platte daken 

 
Bij een combinatie van type daken (hellend en plat) moeten alle type dakvlakken afzonderlijk worden 
opgenomen. 
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3.4.1 Hellend dak thermische schil (geen riet) 

Antwoordcategorieën: 
Bij hellende daken zijn de volgende eigenschappen van belang;  

- Naam, omschrijving (zie paragraaf 3.1.1.1) 
- Oriëntatie (wordt hierna toegelicht) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie en zie informatie onderstaand) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en zie onderstaande informatie) 

 
Toelichting: 
Er is sprake van een hellend dak indien de hellingshoek meer is dan 15° en minder is dan 75°. In de 
eerste tabel over daken dienen hellende daken ingevoerd te worden met een dakafwerking 
(dakbedekking) van een ander materiaal dan riet. Dakbedekking anders dan riet bestaat doorgaans 
uit dakpannen, leien, beplating, bitumineuze bedekking. 
 

3.4.1.1 Oriëntatie 

Antwoordcategorieën: 
- N (noord) 
- NO (noordoost) 
- O (oost) 
- ZO (zuidoost) 
- Z (zuid) 
- ZW (zuidwest) 
- W (west) 
- NW (noordwest) 

 
Toelichting: 
De oriëntaties van de constructieonderdelen die deel uitmaken van de thermische schil en die 
grenzen aan buiten moeten worden opgegeven. Het betreft hier de oriëntatie van de hellende daken 
en van de voorgevel van de woning (zie 2.5 Oriëntatie voorgevel). Opgegeven wordt de oriëntatie 
van de constructie grenzend aan buiten. De oriëntatie van elk afzonderlijk dakdeel dient opgenomen 
te worden. Wanneer dus sprake is van een afwijkende oriëntatie is automatisch sprake van een 
ander bouwdeel. 
 
Inspectietips: 
Oriëntatie wordt bepaald met behulp van een kompas. Houdt bij het bepalen van de oriëntatie 
rekening met afwijkingen die kunnen ontstaan door de aanwezigheid van magneten en/of metalen 
oppervlakken/objecten. Bepaal de oriëntatie dus zowel binnen als buiten de woning. 
 

3.4.1.2 Isolatie 

Antwoordcategorieën: 
- Ja 
- Nee 
- Onbekend 
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Toelichting: 
Vastgesteld dient te worden of het dak geïsoleerd is. Om te controleren of er al dan niet isolatie 
aanwezig is bij een dak kun je: 

- Onder pannen kijken om het soort dakbeschot en/of de aanwezigheid van isolatie te 
bepalen; 

- Onafgewerkte delen bekijken: achter schotten of op een vliering; 
- De dikte van de constructie meten bij dakramen (let op opstaande randen!); 
- De dikte van isolatie tegen dakbeschot in sommige gevallen herleiden door de gording op te 

meten en te kijken welk deel van de gording nog zichtbaar is; 
- De dak - gevelaansluitingen inspecteren om de aanwezigheid van isolatie te achterhalen. 

 
Inspectietips: 
De dakconstructie van een hellend dak kan bestaan uit: 

- Dakbedekking: pannen, leien, beplating, bitumineuze bedekking; 
- Dakbeschot en constructie: spanten, gordingen, beplating; 
- Isolatie: binnen of buiten het dakbeschot; 
- Afwerking: gips, hout e.d. 

 
Bij een dakdoos-constructie (geen spanten en gordingen: doosconstructie is zelfdragend) is het 
uitgangspunt dat er isolatie aanwezig is. Doosconstructies zijn namelijk geheel gevuld met 
isolatiemateriaal. 
 

3.4.1.3 Oppervlakte hellend dak 

De oppervlakte van een hellend dak wordt opgenomen door lengte (a [m]) maal breedte (b [m]) in te 
vullen (eventueel gecorrigeerd minus een aftrek en vermenigvuldigd met een aantal). 
 
Voor de afmetingen in het schuine vlak worden binnenwerkse maten aangehouden.  Het oppervlak 
van het dak moet gecorrigeerd worden voor dakramen, lichtkoepels en/of lichtstraten en dergelijke. 
Hiervoor gelden de meetinstructies van beglazing (zie 3.5.3 Beglazing thermische schil . 
Dakdoorvoeren worden niet apart berekend, dakoppervlak bepalen alsof er geen dakdoorvoeren 
zijn. 
 
Meettip: 
Indien de lengte of breedte van het dak niet bepaald kan worden, kan het oppervlak van het dak als 
volgt worden bepaald: 
 
Methode a 
Middels de hellingshoek van het dak kan fdak bepaald worden. 
fdak x het oppervlak van de vloer die onder het dakvlak ligt geeft de oppervlakte van het dakvlak. 
 
Figuur 46 Dakvlak (fdak) als functie van de hellingshoekgeeft fdak voor een aantal hoeken. 
Tussenliggende waarden worden berekend door te interpoleren; 
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Figuur 46 Dakvlak (fdak) als functie van de hellingshoek 

 
Methode b 
Door het gebruik van de stelling van Pythagoras (a2 + b2 = c2). 
 

3.4.2 Hellend dak thermische schil (rieten dak) 

Antwoordcategorieën: 
Een rieten hellend dak dient apart genoteerd te worden in een aparte tabel. Bij het rieten dak zijn de 
volgende eigenschappen relevant, namelijk;  

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Oriëntatie (zie paragraaf 3.4.1.1 Oriëntatie) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie en zie onderstaande informatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en paragraaf 3.4.1.3 Oppervlakte hellend dak) 

 
Toelichting: 

3.4.2.1 Dikte isolatie 

Als het rieten dak niet geïsoleerd is, dient bij ‘dikte isolatie’ de dikte van het rietpakket genoteerd te 
worden. Als het rieten dak wel geïsoleerd is, dan dient de dikte van het isolatiepakket (exclusief riet) 
genoteerd te worden. 
 

3.4.3 Plat dak thermische schil 

Antwoordcategorieën: 
De volgende eigenschappen zijn van belang;  

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en paragraaf 3.4.1.3 Oppervlakte hellend dak) 

 

Hellingshoek dakvlak fdak 

0° 1,00 

15° 1,04 

30° 1,15 

40° 1,31 

45° 1,41 

50° 1,56 

55° 1,74 

60° 2,00 

65° 2,37 

70° 2,92 

75° 3,86 
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Toelichting: 
Het platte dak dient opgenomen te worden indien dit een direct onderdeel uitmaakt van de 
thermische schil. 
 

3.5 Gevel 
Bij gevels worden alle geveldelen opgenomen die een direct onderdeel van de thermische schil 
uitmaken (zieFiguur 47). 
 

 

Figuur 47 

 
De gevel van een woning kan bestaan uit de volgende bouwdelen:  

• Gesloten gevels (zie paragraaf 3.5.1 );  

• Kozijnwerken; dit zijn delen van de constructie die begrensd worden door zichtbare stijlen en 
dorpels. Binnen deze begrenzing bevinden zich dan;  

o Panelen (zie paragraaf 3.5.2 Paneel thermische schil (onderdeel van het kozijn));  
o Beglazing (zie paragraaf 3.5.3 Beglazing) en/of; 
o Deuren (zie paragraaf 3.5.4 Deur). 

 

3.5.1 Gevel thermische schil 

Antwoordcategorieën: 
Van de gesloten gevel dienen de volgende eigenschappen opgenomen te worden; 

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en zie onderstaande informatie) 

 



51 
 

Toelichting: 
Gesloten gevels zijn alle dichte (gevel)vlakken met een hellingshoek groter dan 75°, uitgezonderd 
kozijnwerken (beglazing, deuren, panelen). Dit kan dus ook een heel stijl dakvlak zijn. Vlakken met 
beplatingen die in kozijnwerk (zichtbare stijlen en/of dorpels) zitten vallen onder kozijnwerk 
(panelen). Gevelvlakken die afgewerkt zijn met beplatingen op regelwerken, prefab gevelelementen 
en dergelijke zijn wel gesloten gevels. 
Verliesoppervlakte van incidentele nissen en hoeken wordt buiten beschouwing gelaten. 
 

3.5.1.2 Oppervlakte 

De oppervlakte van de gevel dient buitenwerks gemeten te worden. Dit kan soms lastig te bepalen 
zijn. Indien dit lastig te bepalen is in verband met woningscheidende wanden, kunnen de afmetingen 
binnenwerks als volgt worden bepaald: 

- Bepaal de horizontale afmeting binnenwerks (meten aan de binnenkant van de woning 
tussen de opgaande wanden die de betreffende gevel omsluit): 

o Tel er bij een hoekwoning 11 cm bij op voor de woningscheidende wand; 
o Tel er voor een tussenwoning 22 cm bij op voor de woningscheidende wanden; 
o Voor een vrijstaande woning wordt er niets bij opgeteld, er is namelijk geen sprake 

van een woningscheidende wand. 
 
Uitgangspunt hierbij is een dikte van 22 cm voor de woningscheidende wand. Voor een 
hoekwoning wordt de helft van de woningscheidende wand meegeteld. Voor een tussenwoning 
wordt tweemaal de halve dikte van de woningscheidende wand meegeteld. Indien een 
woningscheidende wand een andere dikte heeft, wordt gerekend met deze dikte. Indien deze niet te 
bepalen is, dan uitgaan van een dikte van 22 cm. 
 

- Meet voor de verticale afmeting tussen de bovenkant vloer en de onderkant van het 
dak/plafond die de betreffende gevel omsluit. Indien het een woning in een 
appartementencomplex betreft meet dan de verticale afmeting tussen de woningscheidende 
vloeren: 

o Tel er voor de woning op de onderste bouwlaag 10 cm bij op voor de 
woningscheidende vloer; 

o Tel er voor de woning op een tussenlaag 20 cm bij voor de woningscheidende vloer; 
o Tel er voor de woning op de bovenste bouwlaag 10 cm bij op voor de 

woningscheidende vloer. 
 
Uitgangspunt hierbij is een dikte van 20 cm voor de woningscheidende vloer. Voor de woning op de 
onderste bouwlaag wordt de halve dikte van de woningscheidende vloer meegeteld. Voor een 
woning op een tussenlaag wordt tweemaal de halve dikte van de woningscheidende vloer 
meegeteld. Indien een woningscheidende vloer een andere dikte heeft, wordt gerekend met deze 
dikte. Indien deze niet te bepalen is, dan uitgaan van een dikte van 20 cm. 
 
Meettip: 
Bepaal eerst het bruto-oppervlak van de gevel en bepaal vervolgens het netto-oppervlak door de 
kozijnoppervlakten (inclusief ramen, panelen en deuren) ervan af te trekken. 
Raamdorpelafwerkingen zijn geen onderdeel van de gesloten gevel maar maken deel uit van het 
kozijnwerk. 
 
In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven voor het bepalen van de hoogte. 
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Figuur 48 Zijaanzicht woning in appartementencomplex 
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3.5.2 Paneel thermische schil (onderdeel van het kozijn) 

Antwoordcategorieën: 
Van de panelen dienen de volgende eigenschappen opgenomen te worden; 

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Jaartal (zie paragraaf 3.3.1.4 Jaartal) 
- Isolatie (zie paragraaf 3.3.1.5 Isolatie) 
- Dikte isolatie (zie paragraaf 3.3.1.6 Dikte isolatie) 
- Spouw (zie paragraaf 3.3.1.7 Spouw) 
- Kozijn, zie onderstaande toelichting 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en zie onderstaande informatie) 

 
Toelichting: 
Bedoeld worden panelen die vulpanelen zijn in het kozijnwerk. Deze panelen kunnen gevuld zijn met 
isolatie. Panelen die niet in kozijnwerk zijn uitgevoerd, moeten als gevel worden beschouwd. 
 
Onder kozijnwerk valt het geheel van kozijnen en ramen, inclusief hang- en sluitwerk, glaslatten, 
stelkozijnen en raamdorpels. 
 

3.5.2.1 Type kozijn 

Bij deze eigenschap dient bepaalt te worden van welk materiaal het kozijn gemaakt is. De volgende 
antwoorden zijn mogelijk: 

- hout/kunststof 
- metaal thermisch onderbroken 
- metaal niet thermisch onderbroken 

 
Om het materiaal van het kozijn te bepalen moet alleen het materiaal van het kozijnwerk worden 
opgenomen. Als het materiaal van het stelkozijn afwijkt van de opgebrachte prefab kozijnelementen 
(die in het zicht blijven), dan wordt voor de opname het materiaal van het prefab kozijn gekozen. 
 
Hout 
Houten kozijnen zijn te herkennen aan de profielvorm en aan aanwezigheid van nerf of kwasten. 
 
Kunststof 
Kunststof kozijnen zijn herkenbaar aan de brede profielen of voelbaar herkenbaar aan het gladde 
kunststof oppervlak en de lassen op de hoekverbindingen. 
 
Staal en aluminium (niet) thermisch onderbroken 
Een thermisch onderbroken metalen kozijn is dikwijls te herkennen aan de aanwezigheid van 
afwaterings-/ ontluchtingsgaten en het ontbreken van kitafdichting. Bij herplaatsing of vernieuwing 
van beglazing is doorgaans wel kitafdichting toegepast. Ook is bij een geopend raam in de dagkant 
mogelijk een kunststof onderbreking zichtbaar, (als bewoners last hebben van veel condens op kozijn 
en vastvriezen van ramen in de winter is er geen thermische onderbreking). 
 

3.5.2.2 Oppervlakte 

Het oppervlak wordt vlakvol in buitenwerkse maten gemeten. Bij het opmeten van panelen worden 
ook de kozijnen inclusief raamdorpels en waterslagen meegenomen. Indien een paneel zich direct 
naast een deur en/of raam bevindt, wordt de helft van het kozijn bij het paneel en de andere helft bij 
de deur en/of raam geteld. 
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3.5.3 Beglazing thermische schil 

Antwoordcategorieën: 
Bij de opname wordt onder ‘beglazing thermische schil’ de opvulling binnen de kozijnen verstaan, 
mits deze bestaat uit elementen van glas. De volgende eigenschappen dienen genoteerd te worden: 

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Kozijn (zie paragraaf 3.5.2.1 Type kozijn) 
- Glas (zie paragraaf 3.5.3.2 Type glas) 
- Hellingshoek (zie paragraaf 3.5.3.3 Hellingshoek glas) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en zie onderstaande informatie) 

 
Toelichting: 

3.5.3.2 Type glas 

Antwoordcategorieën: 
- 3-voudig HR glas (3HR) 
- HR++ 
- HR+ 
- HR 
- Standaard dubbelglas of voorzetraam (DG) 
- Enkelglas/glas in lood (EG) 

 
Toelichting: 
In veel soorten HR-glas staat in de afstandhouder aangegeven of het HR-, HR+ of HR++ glas betreft. 
Indien niet te beoordelen is welk type dubbel glas aanwezig is, dan dient gekozen te worden voor de 
volgende typen glas: 

- Gewoon dubbelglas zonder zichtbare coating en zonder vermelding in de afstandhouder: ga 
uit van standaard dubbelglas (DG).  

- Standaard 3-voudig of dubbelglas met voorzet raam dient beschouwd te worden als HR-glas.  
- Dubbelglas met coating (emmissieverlagend) is HR glas.  
- HR glas met een voorzetraam dient beschouwd te worden als HR++ glas. 
- Als van dubbel glas niet te achterhalen is welk soort dubbel glas het is, dan kiezen voor 

'standaard dubbel glas " 
 
Inspectietips: 
Aanwezigheid van een coating: herkenbaar door een brandende zaklamp of (aansteker)vlammetje 
voor de ruit te houden. Als de kleuren van de reflecties in het glas van elkaar afwijken is op het 
grensvlak een coating aanwezig; 
Aantal glaslagen: visueel te herkennen en het best waarneembaar door er een vlammetje (aansteker) 
voor te houden). 
 

3.5.3.3 Hellingshoek glas 

Antwoordcategorieën: 
- 0° in plat dak 
- 45° in hellend dak 
- 90° in gevel 
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Toelichting: 
Bedoeld wordt aan te geven wat de hellingshoek van het glas is. Hierbij wordt 0° in plat dak, 45° in 
hellend dak en 90° in gevel aangehouden. 
 

3.5.3.4 Oppervlakte 

Bedoeld wordt de opvulling binnen de kozijnen, mits deze bestaan uit elementen van glas. 
Het oppervlak wordt vlakvol in buitenwerkse maten gemeten. Bij het opmeten van ramen worden 
ook de kozijnen inclusief raamdorpels en waterslagen meegenomen. Indien een raam zich direct 
naast een deur en/of paneel bevindt, wordt de helft van het kozijn bij het raam en de andere helft bij 
de deur en/of paneel geteld. Indien er glas zonder kozijn in een gevel is geplaatst moet de opening in 
de gevel (dagmaat) worden opgenomen. In dat geval kiezen voor een 'houten kozijn' (ook al is dat er 
niet). 
Een schuifpui wordt opgenomen als beglazing in kozijn. 
 

3.5.4 Deur thermische schil 

Antwoordcategorieën: 
Van de deuren dienen de volgende eigenschappen opgenomen te worden; 

- Naam bouwdeel (zie paragraaf 3.3.1.1 Naam bouwdeel) 
- Grens (zie paragraaf 3.3.1.3 Grens) 
- Type (zie onderstaande informatie) 
- Oppervlakte (zie paragraaf 3.3.1.9 Oppervlakte en zie onderstaande informatie) 

 
Toelichting: 
Deuren die onderdeel uitmaken van de thermische schil dienen ingevoerd te worden.  
Deuren worden nooit beschouwd als raam. Schuifpui wordt niet opgenomen als deur, maar als 
oppervlak beglazing in kozijn. Een garagedeur (mits onderdeel van de thermische schil) wordt wel 
opgenomen als deur. 
 
Het kozijnoppervlak wordt vlakvol in buitenwerkse maten gemeten. Bij het opmeten van deuren 
worden ook de kozijnen inclusief dorpels meegenomen. Indien een deur zich direct naast een raam 
en/of paneel bevindt, wordt de helft van kozijn bij het raam en/of paneel en de andere helft bij de 
deur geteld. 
 

3.5.4.1 Type deur 

Antwoordcategorieën: 
- Geïsoleerd 
- Niet geïsoleerd 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Bij het type deur dient ingevuld te worden of de deur wel of niet geïsoleerd is. Een deur wordt als 
geïsoleerd beschouwd als tussen het voorblad en achterblad isolatiemateriaal is aangebracht. Het 
aanwezig zijn van dubbel glas speelt geen rol bij de bepaling of een deur geïsoleerd is. Voor het 
bepalen of een deur geïsoleerd is wordt alleen naar de dichte constructie van de deur gekeken. 
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3.5.4.2 Oppervlakte 

Bij het meten van het oppervlak van de deur worden oppervlakten van ramen naast een deur, 
afhankelijk van de grootte, meegenomen in het totaaloppervlak van de deur: 

- indien het totaal van ramen en deur ≤ 3 m2 dan de ramen niet apart opnemen, maar het 
totaal opnemen als de deur; 

- > 3m2 beglazing (inclusief kozijn), deur (inclusief kozijn) apart opnemen (indien panelen 
aanwezig, deze (inclusief kozijn) ook apart opnemen). 
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Hoofdstuk 4 Installaties - ruimteverwarming 

4.1 Type opwekking 
Antwoordcategorieën: 

- Individueel 
- Collectief 
- Warmtelevering derden 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden op welke manier de woning verwarmd wordt. Afhankelijk van het type 
opwekking (deze paragraaf), moet daarna gekozen worden voor het type verwarmingstoestel (zie 
paragraaf 4.2 t/m 4.4).  
 
Individueel 
Bedoeld wordt een installatie voor ruimteverwarming, koeling en/of warm tapwater, bedoeld voor 
de verwarming van één woning (woonfunctie).  
 
Collectief 
Bedoeld wordt een installatie die is bedoeld voor de verwarming, warm tapwaterbereiding en/of 
koeling van meer dan één woonfunctie waarbij de opwekker binnen het perceel van het betreffende 
woning/appartementencomplex is opgesteld. Bij een collectief systeem in een woongebouw kunnen 
meerdere warmteopwekkers aanwezig zijn.  
 
Het kan ook gaan om de verwarming van een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer 
dan 500 m2, waarbij het totaal geïnstalleerde vermogen groter is dan 30 kW. Als het vermogen 
kleiner is dan 30 kW, dan beschouwen als een individuele installatie. 
 
Warmtelevering derden 
Bedoeld wordt levering van warmte van buiten het perceel van het betreffende 
woning/appartementencomplex, voortkomende uit al dan niet een combinatie van: 

- Een productieproces van elektriciteit 
- Een industrieel productieproces 
- Afvalverbranding 
- Een collectief warmtepompsysteem 
- Een collectieve levering van zonnewarmte 

 
Hierbij wordt warmte extern aangeleverd en deze is niet beperkt tot gebouwen op het eigen perceel. 
Stadsverwarming en blokverwarming (warmteopwekking centraal in de wijk) zijn te beschouwen als 
warmtelevering voor derden. 
 
Onbekend 
Als op het moment van opname (tijdelijk) geen verwarmingsbron aanwezig is, dan wordt uitgegaan 
van ‘onbekend’. 
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4.2 Individuele opwekking 
Er dient aangegeven te worden welk type verwarmingstoestel is toegepast.  

4.2.1 Installatiejaar verwarmingstoestel 

Het installatiejaar is het jaar dat het toestel in de woning is geplaatst. Indien onbekend, wordt het 
bouwjaar van de woning gehanteerd. 
 

4.2.2 Hoofdtoestel individuele opwekking 

Antwoordcategorieën: 
- Lokale gas of oliekachel 
- Lokale houtkachel 
- Lokaal elektrisch 
- CR gasketel of moederhaard (waakvlam) 
- VR gasketel (waakvlam) 
- VR gasketel (elektronische ontsteking) 
- HR 100 gasketel 
- HR 104 gasketel 
- HR 107 gasketel 
- Micro-wkk 
- Warmtepomp 
- Overig/onbekend 

 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden met welk individueel verwarmingstoestel de woning verwarmd wordt. 
Per gekozen onderdeel dient, afhankelijk van het onderdeel, nog aangegeven te worden of een open 
afvoer en open toevoer aanwezig is, een keurmerk aanwezig is, wat de bron is en of er bijgestookt 
wordt. 
 

4.2.2.1 Lokale gas of oliekachel 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

- Open afvoer 
- Open toevoer 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
De lokale gas- of oliekachel is te herkennen doordat het een staand toestel is waarbij warme lucht via 
een rooster het vertrek in komt of waarbij men via een venster de vlammen kan zien. De warmte 
wordt opgewekt in het toestel zelf door verbranding van gas of olie. 
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Figuur 49 Gaskachel 

 
Open afvoer/ open toevoer 
Open afvoer betekent dat de rookgassen (afvalproduct van het verbranden van aardgas en olie) die 
door het toestel worden geproduceerd in dezelfde ruimte terecht komen, en dus niet met een pijp 
naar buiten worden geleid. Keukengeisers hebben vaak een open afvoer. CR-ketels ook nog wel. 
Vanaf VR-ketels is er meestal een rookgasafvoer naar buiten aangelegd.  
Aangegeven dient te worden of er een open afvoer aanwezig is. Indien dit het geval is dient “ja” 
ingevuld te worden.  
 
Open toevoer betekent dat de verbrandingslucht aangezogen wordt vanuit de ruimte waarin het 
toestel zich bevindt. Indien er een open toevoer aanwezig is, er is dus geen afzonderlijk kanaal die 
zorgt voor de toevoer van de verbrandingslucht naar de kachel of de ketel, dient “ja” ingevuld te 
worden.  
 

4.2.2.2 Lokale houtkachel 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Open afvoer? 
2. Open toevoer? 
3. Type 
4. Keurmerk 
5. Merknaam/ typenummer 

 
Per onderdeel: 
1 en 2 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
3.  
- Vrijstaand 
- Pelletkachel 
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- Inbouw/inzetkachel 
 
4. 
- Ja 
- Nee 
- Onbekend 
 
5. 
- <naam/typenummer> 
- onbekend 
 
Toelichting: 
Bedoeld worden houtkachels, open haarden, inbouwkachels en pelletkachels die de woning 
verwarmen. Indien in een woning met een cv-systeem in de woonkamer tevens een kachel is 
geplaatst, dan wordt deze kachel niet in de bepaling van het energiegebruik voor verwarming 
betrokken.  
Wel dient in ALLE gevallen aangegeven te worden of een kachel al dan niet aanwezig is in de 
woning. 
 
De kachel is te herkennen doordat het een staand toestel is waarbij warme lucht via een rooster het 
vertrek in komt of waarbij men via een venster de vlammen kan zien. De kachel is in het algemeen 
geschikt voor één type brandstof: hout.  
 
Open afvoer/toevoer 
Voor de toelichting op de keuze voor open afvoer en open toevoer zie “4.2.2.1 Lokale gas of 
oliekachel”.  
 
Type 
Het onderscheid en de opwekkingsrendementen van verschillende kachels en ketels met vaste 
biobrandstof zijn terug te vinden in de onderstaande tabel. Het type houtkachel (vrijstaand, 
pelletkachel of inbouw/inzetkachel) dient opgenomen te worden in het opnameformulier. 

 

Figuur 50 Opwekkingsrendementen van verschillende kachels en ketels met vaste biobrandstof 

 
Keurmerk en Merknaam/ typenummer 
Als er een keurmerk zichtbaar is op het apparaat, bijvoorbeeld op een sticker of typeplaatje of in 
(toevallig) aanwezige documentatie dan wordt deze genoteerd. De volgende keurmerken kunnen 
voorkomen: 
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• EN 13240 
• CE-label 
• DS/EN 13240/A2  
• NS 3058-1 
• NS 3058-2  
• NS 3059  
• BimSchV Stufe 2  
• §15a  
• Overig, namelijk […] 
 
Mocht het keurmerk niet te achterhalen zijn tijdens de opname, dan dient de merknaam en 
eventueel type(nummer) van het apparaat genoteerd te worden.  
 

4.2.2.3 Lokaal elektrisch 

Bedoeld worden gloeispiralen, verplaatsbare elektrische radiatoren, elektrische kacheltjes, e.d. die 
de woning verwarmen.  
Als de elektrische verwarming als sfeerverwarming naast de centrale verwarming is bedoeld, dan de 
elektrische verwarming niet opnemen.  
 

4.2.2.4 Centrale verwarming 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Open afvoer? 
2. Open toevoer?  
3. Distributie warmte 

 
Per onderdeel: 
1. en 2.:. 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

3.: 
- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting: 
Centrale verwarming (CV) is een systeem (CR, VR of HR) waarbij in de woning een CV-ketel, een 
moederhaard of een elektrische warmtepomp aanwezig is. 
Bij de CV-ketels worden 5 typen onderscheiden: 

- CR-ketel: rendement kleiner dan 80%; 
- VR-ketel: rendement 80% tot 90%; 
- HR100-gasketel: rendement 90% tot 92,5%; 
- HR104-gasketel: rendement 92,5% tot 95%; 
- HR107-gasketel rendement hoger dan 95%. 

Rendementen worden afgeleid uit het type toestel en/of aanwezige keurmerken. Het is niet nodig te 
rekenen aan het rendement. Als van een HR-ketel niet bekend is welk subtype het is (HR100, HR104, 
HR107), dan kiezen voor HR100. 
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Op goedgekeurde verwarmingstoestellen die na 1998 geleverd zijn vaak twee keurmerken aanwezig: 
de CE-markering en Gaskeur-labels. Op oudere verwarmingstoestellen wordt veelal alleen het GIVEG-
keurmerk aangetroffen. Het oude GIVEG-HR-keurmerk komt overeen met GASKEUR HR verwarming 
100. 
 
A. CE-markering 
Alle toestellen op de Nederlandse markt moeten sinds 1998 de zogenaamde CE-markering hebben. 
Voor die tijd hadden de ketels een GIVEG-keur. De verplichte CE-markering geeft aan dat het toestel 
is gekeurd volgens basiseisen die in de Europese Unie van kracht zijn. Het gaat vooral om veiligheid 
en een minimumrendement. Het belang van deze markering is dat u kunt zien dat de ketel niet 
illegaal gefabriceerd is. Bovendien kunt u er dan van uitgaan dat de werking in orde is. 
 
B. Gaskeur-labels 
Het Gaskeurlabel geeft informatie over verschillende aspecten zoals het comfort dat het toestel biedt 
ten aanzien van de warmtapwatervoorziening, op het gebruiksrendement van het toestel voor het 
verwarmen van tapwater en de milieubelasting t.a.v. de verbranding. 
CV-toestellen na 1998 zijn voorzien van één of meerdere Gaskeur-labels. Het rendement aangegeven 
op het Gaskeur-label is het rendement bepaald met de calorische onderwaarde van het aardgas (zie 
Handboek installatietechniek, ISSO). 
Om aan te geven hoe een label er in de praktijk uitziet, geven we u hierbij een voorbeeld van een 
gastoestel dat is voorzien van alle Gaskeur-labels. 
 

 

Figuur 51 voorbeelden gaskeurlabels 

 
Het getoonde Gaskeur-label is het label van een zeer zuinige combiketel met een rendement van ten 
minste 107% (HR-107) bij het verwarmen van het water ten behoeve van de verwarming en een zeer 
hoog rendement bij de verwarming van het tapwater (HRww). De warmwatervoorziening is van CW-
toepassingsklasse 3 en het toestel is tevens geschikt als naverwarmer in een zonneboilersysteem 
(NZ). Uit het SV-label blijkt ten slotte dat door de schonere verbranding de NOx-emissie zeer laag is. 
 
Het keurmerk 'CV OK' heeft alleen betrekking op veiligheid en is geen indicator voor het rendement 
van een installatie. Zie ook https://ok-
cv.nl/media/fluxfile_files/Beoordelingsrapport_OK_CV_oqzKR2F.pdf.  
Kan wel gebruikt worden als onderbouwing voor het bouw-/ installatiejaar van de ketel. 
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Figuur 52 keurmerk 'CV OK' 

 
Open en gesloten toestellen 
In principe zijn er voor CV-ketels twee uitvoeringen mogelijk: 

- Open toestellen; dit zijn toestellen die de verbrandingslucht halen uit de ruimte waar dit 
toestel opgesteld staat.  De rookgassen (afvalproduct van het verbranden van aardgas en 
olie) die door het toestel worden geproduceerd in dezelfde ruimte terecht komen, en dus 
niet met een pijp naar buiten worden geleid. Aan de zijde van de afvoer van de rookgassen 
zijn deze toestellen voorzien van een z.g. trekonderbreker. Keukengeisers hebben vaak een 
open afvoer. CR-ketels ook nog wel. Vanaf VR-ketels is er meestal een rookgasafvoer naar 
buiten aangelegd. 

- Gesloten toestellen; bij deze toestellen wordt de verbrandingslucht direct van buiten 
aangevoerd en is er geen open verbinding met de ruimte waar het toestel opgesteld staat. 

 

 

Figuur 53 Gesloten verbrandingstoestel 
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Figuur 54 Open verbrandingstoestel 

Bij aanwezigheid van een gesloten ketel gaat het in ieder geval om een VR- of HR-ketel. Overige 
informatiebronnen zijn stickers en typeaanduidingen op de ketel, en informatie van de bewoners. 
Een verbeterd rendement ketel heeft een aantal voorzieningen om de warmteoverdracht te 
verbeteren. Het gaat hier o.a. om langere leidingen in de ketel en warmtewisselaars. 
In het algemeen zijn hangende ketels zonder een waterafvoerpijpje (condens afvoer) VR-ketels. Bij 
twijfel moet naar het type plaatje gekeken worden. 
Een gesloten ketel met een condens afvoer duidt op in ieder geval een HR-ketel 
 

4.2.2.5 CR-ketel of moederhaard 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Open afvoer? 
2. Open toevoer?  
3. Distributie warmte 

 
Per onderdeel: 
1. en 2.:. 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

3.: 
- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting: 
In dit geval wordt een CV-ketel bedoeld met een rendement kleiner dan 80% (Conventioneel 
Rendement ketel) of een (gas)kachel die tevens dienstdoet als CV-ketel voor een aantal radiatoren in 
andere vertrekken met hetzelfde rendement als een CR-ketel. 
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Voor omschrijving van de open afvoer/toevoer (zie 6.3 Gasgestookt toestel). Voor omschrijving van 
open en gesloten toestellen, zie toelichting bij “4.2.2.4 Centrale verwarming”. 
 
Distributie warmte 
Lucht verwarming is te herkennen aan de aanwezigheid van (luchttoevoer)roosters. 
Water verwarming te herkennen aan aanwezigheid van radiatoren, convectoren of vloerverwarming.  
 
Indien het warm water temperatuurniveau niet te bepalen is, dienen de volgende regels 
aangehouden te worden: 
- Is er vloer/wandverwarming in de hele woning (hoofdverwarming) aanwezig en zijn er geen 
aanvullende radiatoren/convectoren, dan is er sprake van lage temperatuurverwarming (LT). 
- Indien er vloer/wandverwarming (hoofdverwarming) in de woning aanwezig is gecombineerd 
met HT-radiatoren en/of convectoren als bijverwarming ergens in de woning, dan is er sprake van 
hoge temperatuurverwarming (HT) 
- Indien er radiator/convector-verwarming als hoofdverwarming (eventueel gecombineerd 
met vloerverwarming als bijverwarming) aanwezig is dan is er sprake van hoge 
temperatuurverwarming (HT). 
- Indien er vloer/wandverwarming in combinatie met LT-radiatoren of LT-convectoren 
aanwezig is, is er sprake van lage temperatuurverwarming (LT). Deze combinatie komt alleen voor in 
goed geïsoleerde woningen (Rc-waarde thermische schil minimaal 2,5 m2.K /W) met minimaal HR+-
glas. 
 

4.2.2.6 VR-gasketel waakvlam 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Open afvoer? 
2. Open toevoer?  
3. Distributie warmte 

 
Per onderdeel: 
1. en 2.: 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

3.: 
- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt een CV-ketel met een rendement tussen de 80% en 90%. De VR-ketel (Verbeterd 
Rendement) bezit een verbeterde warmtewisselaar waardoor meer warmte aan het cv-water wordt 
afgegeven en de temperatuur van de verbrandingsgassen wordt teruggebracht naar 130 a 150 
graden Celsius. Door de betere isolatie van de ketel blijft de stralingswarmte aan de omgeving van de 
ketel beperkt. Deze ketel is met waakvlam uitgevoerd.  
 
Voor omschrijving CV-ketel zie “4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard”.  
Voor omschrijving van de open afvoer/toevoer, zie 6.3 Gasgestookt toestel.  
Voor omschrijving van open en gesloten toestellen, zie toelichting bij 4.2.2.4 Centrale verwarming. 
Voor een toelichting op het onderdeel ‘Distributie warmte’ zie 4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard.  
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4.2.2.7 VR-gasketel elektronische ontsteking 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Open afvoer? 
2. Open toevoer?  
3. Distributie warmte 

 
Per onderdeel: 
1. en 2.:. 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

3.: 
- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt een CV-ketel met een rendement tussen de 80% en 90%. De VR-ketel bezit een 
verbeterde warmtewisselaar waardoor meer warmte aan het cv-water wordt afgegeven en de 
temperatuur van de verbrandingsgassen wordt teruggebracht naar 130 a 150 graden Celsius. Door de 
betere isolatie van de ketel blijft de stralingswarmte aan de omgeving van de ketel beperkt. 
Deze VR-ketel is met elektronische ontsteking (zonder waakvlam) uitgevoerd.  
 
Voor omschrijving CV-ketel zie “4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard”.  
Voor omschrijving van de open afvoer/toevoer, zie 6.3 Gasgestookt toestel.  
Voor omschrijving van open en gesloten toestellen, zie toelichting bij 4.2.2.4 Centrale verwarming. 
Voor een toelichting op het onderdeel ‘Distributie warmte’ zie 4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard.  
 

4.2.2.8 HR 100 gasketel 

Antwoordcategorie: 
Onderdeel: 

- Distributie warmte 
Per onderdeel: 

- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt een CV-ketel met een rendement van 90% tot 92,5%.  
Voor berekening rendement zie 4.2.2.10 HR 107 ketel. 
 
Voor een toelichting op het onderdeel ‘Distributie warmte’ zie 4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard.  
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4.2.2.9 HR 104 gasketel 

Antwoordcategorie: 
Onderdeel: 

- Distributie warmte 
Per onderdeel: 

- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting 
Bedoeld wordt een CV-ketel met een rendement van 92,5% tot 95%.  Voor berekening rendement zie 
4.2.2.10 HR 107 ketel. Indien het type HR-ketel niet te achterhalen is, dan kiezen voor HR100. 
 
Voor een toelichting op het onderdeel ‘Distributie warmte’ zie 4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard.  
 

4.2.2.10 HR 107 gasketel 

Antwoordcategorie: 
Onderdeel: 

- Distributie warmte 
Per onderdeel: 

- Lucht 
- Water HT 
- Water LT 

 
Toelichting 
Bedoeld wordt een CV-ketel met een rendement hoger dan 95%.  
 
Een HR-107 ketel is een zuinige CV-ketel. Met deze ketel kan de woning verwarmd worden. Het 
water voor de kranen en douche wordt in deze gevallen verwarmd met een ander toestel 
(bijvoorbeeld een geiser of elektrische boiler). Een HR-107 combi-ketel is een zuinig toestel voor 
verwarming én warmwater. Indien het type HR-ketel niet te achterhalen is, dan kiezen voor HR100. 
 

 
 
Voorbeeld: 
Op het typeplaatje hierboven staat aangegeven: 

- Maximaal nominaal vermogen op laaglast is 7,7 kW; 
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- Nominale belasting op bovenwaarde is 8,0 kW Rendement op bovenwaarde wordt dan 
7,7/8,0= 0,96. In onderstaande tabel is dan af te lezen dat het hier om een HR 107 ketel gaat. 

NB: Er wordt bij de bepaling van het rendement niet naar de temperatuurniveaus gekeken. 
 

Berekend rendement (op bovenwaarde) Bijbehorend opwekkingstoestellen 

<0,80 gasketel met conventioneel rendement (CR) 

0,80 tot 0,90 verbeterd rendementketel (VR) 

0,90 tot 0,925 hoog rendementketel (HR100) 

0,925 tot 0,95 hoog rendementketel (HR 104) 

>0,95 hoog rendementketel (HR 107) 

 
Bij aanwezigheid van een gesloten ketel gaat het In ieder geval om een VR- of HR-ketel. Overige 
informatiebronnen zijn stickers en typeaanduidingen op de ketel, en informatie van de bewoners. 
Een verbeterd rendement ketel heeft een aantal voorzieningen om de warmteoverdracht te 
verbeteren. Het gaat hier o.a. om langere leidingen in de ketel en warmtewisselaars. 
In het algemeen zijn hangende ketels zonder een waterafvoerpijpje VR-ketels. Bij twijfel moet naar 
het type plaatje gekeken worden. 
Een gesloten ketel met een condens afvoer duidt op in ieder geval een HR-ketel 
 
Voor een toelichting op het onderdeel ‘Distributie warmte’ zie 4.2.2.5 CR-gasketel, moederhaard.  
 

4.2.2.11 Micro-wkk 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. HRe-label 
o Ja 
o Nee 
o Onbekend 

2. Thermisch vermogen 
o kW 
o Onbekend 

3. Elektrisch vermogen 
o kW 
o onbekend 

4. Bijstook gasketel 
o Nvt 
o CR 
o VR 
o HR100 
o HR104 
o HR107 

5. Water aanvoer temp. 
o HT (>50) 
o LT (<50) 

 
Toelichting: 
Bij een micro wkk (microwarmte-krachtkoppeling) wordt gelijktijdig warmte en kracht (elektriciteit) 
opgewekt. Een micro wkk wordt ook wel een HRe-ketel (Hoog Rendement Elektrische ketel) 
genoemd. Net als de HR-ketel verzorgt de HRe-ketel warmte voor de centrale verwarming en voor 
warm kraanwater. Het bijzondere aan dit type ketel is dat de HRe-ketel ook voorziet in elektriciteit. 
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De HRe-ketel wekt, door een ingebouwde heteluchtmotor, elektriciteit op. Deze motor gaat werken 
als de verwarming aanslaat, en wekt tegelijkertijd warmte voor de verwarming en elektriciteit op. 
Produceert de motor te weinig warmte voor het huis, dan springt automatisch – wanneer aanwezig - 
de gasketel bij. Dit is de bijstook. 
 
Een HRe-ketel is met name geschikt voor grote woningen/huishoudens met een hoog gasverbruik of 
bijvoorbeeld slecht geïsoleerde huizen. 
 
Herkennen van een micro wkk  
Een micro wkk ziet er globaal gezien hetzelfde uit als HR-ketel. Aan de Gaskeur-labels is echter te 
herleiden dat het om een Micro-wkk gaat. Omdat de aanduiding HRe erop is aangegeven zie figuur 
54. Hiermee kan dan meteen de eerste subvraag beantwoord worden; is er een HRe-label aanwezig. 
Er is bij een micro-WKK sprake van een HRe-label als het toestel is voorzien van de sticker 'HRe' of als 
dit in de productinformatie staat aangegeven. 
 

 

Figuur 55 Gaskeur HRe label 

 
Let op: Er zijn ook gasketels met als type aanduiding HRE. Dat zijn gewone HR-ketels, geen micro-
wkk’s. 
 
Mogelijk zijn er ook micro wkk’s zonder Gaskeur. De micro wkk kan verder herkend worden aan de 
extra elektriciteitsmeter aanwezig om de terug levering van elektriciteit aan het net bij te houden. 
Ook is de wkk installatie voorzien van een extra elektriciteitsschakelaar om de levering van 
elektriciteit aan de woninginstallatie en net te kunnen onderbreken. 
 
Thermisch- en elektrisch vermogen 
Het (modulerend) thermisch vermogen van een micro-WKK ligt afhankelijk van de gekozen 
technologie tussen de 2 en 25 kW. Modulerend wil zeggen dat het vermogen van de ketel aangepast 
wordt op de warmtebehoefte. Het thermisch vermogen van de micro-WKK staat aangegeven op het 
typeplaatje. Het elektrisch vermogen is beperkt tot 1 -3 kWe. 
 
Bijstook gasketel 
Vanwege een hogere warmtevraag is er in de woning soms mogelijk nog een gasketel aanwezig voor 
de bijstook. Indien er een bijstook gasketel aanwezig is, dient dit aangegeven te worden in het 
opnameformulier. 
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4.2.2.12 Warmtepomp 

Antwoordcategorieën: 
1. Vermogen kW 

- kW 
- Onbekend 

2. Met WP-keur 
- Ja 
- Nee 

3. Bron 
- Buitenlucht 
- Bodem 
- Grondwater/ aquifer 

4. Aandrijving pomp 
- Gas 
- Elektrisch 

5. Bijstook 
- Niet van toepassing 
- Elektrisch 
- CR-gasketel 
- VR 
- HR100 
- HR104 
- HR107 

6. Water aanvoer temp 
- LT (45-55) 
- ZLT (<45) 

 
Toelichting:  
Een warmtepomp is een elektrische vervanging voor de ketel en gebruikt daarom minder of geen 
gas. Een warmtepomp maakt gebruik van bestaande warmte (uit de grond, het oppervlaktewater, 
grondwater of uit de buitenlucht) en waardeert dit op tot voldoende warmte om de woning mee te 
verwarmen. Zo kan bodem-warmte van 10 °C gebruikt worden om water van 40 °C te verkrijgen voor 
vloer- of wandverwarming. In warme periodes kan het systeem ook gebruikt worden voor koeling 
van woning of gebouw.  
 
Herkennen van een warmtepomp  
Een warmtepomp is veelal te herkennen aan de warmtepompkeur (de sticker), zie figuur 55. Het kan 
ook aangegeven staan in de productinformatie. 
 

 

Figuur 56 Sticker warmtepompkeur 

 
Indien er geen keurmerk aanwezig is, is - afhankelijk van het type warmtepomp - deze ook als volgt 
te herkennen: 

- Behalve de leidingen CV en/of tapwater bevat de warmtepomp nog een aantal leidingen of 
kanalen waarmee warmte wordt aangevoerd om de warmtepomp te laten werken;  
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- Warmtepompen voor de individuele woningbouw zijn er in hangende en staande uitvoering; 
- De hangende uitvoering lijkt veel op een hangende CV-ketel. In het algemeen zijn 

warmtepompen (wat) groter dan CV-ketels. 
 
Met WP-keur 
Hier dient aangegeven te worden of er sprake is van een warmtepompkeur. Er is sprake van een 
warmtepompkeur als het toestel is voorzien van de sticker 'Warmtepompkeur' of als dit in de 
productinformatie staat aangegeven. 
 
Bron 
Er dient aangegeven te worden wat de bron van de warmtepomp is (buitenlucht, bodem, 
grondwater/ aquifer). 
 
Aandrijving pomp 
Er dient aangegeven te worden of de compressor met gas of elektrisch is aangedreven. 
 
Bijstook gasketel 
De warmtepomp kan uitgevoerd zijn met bijstook. De warmtepomp inclusief bijstook kan in één 
omkasting zitten. Het vermogen van de warmtepomp heeft alleen betrekking op de warmtepomp en 
niet op de bijstook. Genoteerd dient te worden óf er sprake is van bijstook en middels welk type 
ketel. 
 
Water aanvoertemperatuur 
De aanvoertemperatuur is vaak af te lezen op de installatie. Indien dit niet het geval is dient gekozen 
te worden voor het volgende: 

• Bij vloer/wandverwarming kiezen voor ZLT (zeer lage temperatuurverwarming),  

• Bij radiatoren kiezen voor LT (lage temperatuurverwarming. 
 

4.2.2.13 Overig/onbekend 

Luchtverwarming 
Indien de woning wordt verwarmd met luchtverwarming is het type opwekker voor de 
luchtverwarmer bepalend. De luchtverwarmers worden ingedeeld naar rendement. Er dient bepaald 
te worden of het conventionele luchtverwarmers (te beschouwen als gasketel met conventioneel 
rendement), VR-luchtverwarmers- (te beschouwen als VR-gasketel) of HR-luchtverwarmers (te 
beschouwen als HR-gasketel) betreft. Luchtverwarming dient als laagtemperatuurverwarming te 
worden beschouwd (35 °C < T aanvoer < 55 °C). 
 
Twee opwekkers 
Indien er in een woning met een individuele installatie twee verschillende warmte-opwekkers 
aanwezig zijn voor ruimteverwarming, wordt alleen de opwekker opgenomen die de warmte levert 
voor de woonkamer. Als beide warmte-opwekkers de woonkamer verwarmen dan moet de 
opwekker met het grootste vermogen worden opgenomen. Dit is niet van toepassing bij een 
warmtepomp of een micro WKK, daarbij is een optie tot bijstook aangegeven. 
Als bovenstaande daarna ook niet te bepalen is, dan wordt ‘overig/onbekend’ ingevuld. 
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4.3 Collectieve opwekking 
Antwoordcategorieën: 

- Individuele bemetering 
- Leidingen buiten het gebouw op eigen perceel 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee  
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Een collectieve installatie is bedoeld voor de verwarming, warmtapwaterbereiding en/of koeling van 
meer dan één woonfunctie waarbij de opwekker binnen het perceel van het betreffende woon-/ 
appartementencomplex is opgesteld; Als in een woning of woongebouw sprake is van collectieve 
opwekking, dan is het niet nodig om na te gaan wat de opwektoestellen zijn.  
 
Individuele bemetering 
Als collectief warmte opgewekt wordt moet wel bekend zijn of individuele bemetering is toegepast. 
Er kan sprake zijn van een afleverset of losse warmtemeters per woning.  
Een afleverset voor warmtelevering is een installatie waarmee ten behoeve van warmtelevering aan 
een verbruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie of een 
inpandig leidingstelsel. Een afleverset wordt toegepast om een binneninstallatie die op een 
warmtedistributienet is aangesloten te voorzien van warm water ten behoeve van de centrale 
verwarmingsinstallatie (ruimteverwarming) en/of het verwarmen van drinkwater (warm tapwater). 
Een dergelijke afleverset kent diverse verschijningsvormen aangezien dit afhankelijk is van op de 
eerste plaats de gewenste toepassing en op de tweede plaats de specificaties van zowel het 
distributienet als de binneninstallatie. De volgende definitie van een warmte afleverset is als 
algemeen te beschouwen: “Een warmte afleverset vormt de verbinding tussen het 
warmtedistributienet van een warmteleverancier en de binneninstallatie van een warmteverbruiker. 
Het is een installatie voor de overdracht van energie aan een warmteverbruiker met behulp van heet 
water van maximaal 100°C en een maximale flow van 1,5 m3/h voor het verwarmen van de cv -
installatie en/of voor het verwarmen van tapwater. Deze set omvat apparatuur voor druk - en/of 
temperatuurregeling en de behuizing waarin deze installatie is ondergebracht.” 
 
Bij collectieve installaties kan er in plaats van een afleverset voor individuele bemetering gebruik zijn 
gemaakt van gebruiksmeters gemonteerd op de radiatoren (warmtekostenverdeelmeters). 
Gebruiksmeters gelden ook als individuele bemetering. 
 
Leidingen buiten het gebouw op eigen perceel 
Ook dient aangegeven te worden of er leidingen van de collectieve installatie aanwezig zijn buiten 
het gebouw, maar wel op het eigen perceel. 
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4.4 Warmtelevering derden 
Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

- Individuele bemetering 
- Individuele afleverset per woning 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee  
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Van warmtelevering derden is sprake indien de opwekker buiten het perceel van het betreffende 
woning/appartementencomplex staat opgesteld. Indien er sprake is van warmtelevering derden, kan 
de warmte/koude afkomstig zijn van een van: 
a. Een productieproces van elektriciteit; 
b. Een industrieel productieproces; 
c. Afvalverbranding; 
d. Een collectief warmtepompsysteem; 
e. Een collectieve levering van zonnewarmte. 
 
Als derden warmte leveren, moet bekend zijn of individuele bemetering is toegepast. Er kan voor de 
bemetering gebruik zijn gemaakt van gebruiksmeters gemonteerd op de radiatoren 
(warmtekostenverdeelmeters). 
 
Bij warmtelevering derden kan er daarnaast sprake zijn van een afleverset of losse warmtemeters 
per woning. In de afleverset is altijd de gebruiksmeter voor ruimteverwarming en tapwater 
opgenomen. Zie ook 4.3 Collectieve opwekking. 
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4.5 Distributie 
Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Verdelers/verzamelaars t.b.v. distributie van warmte  
2. Leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten 
3. Extra pomp aanwezig 

 
Per onderdeel: 
1. 

- Ja, geïsoleerd 
- Ja, niet geïsoleerd 
- Niet aanwezig 
- Onbekend 

 
2. 

- Volledig geïsoleerd 
- Niet volledig geïsoleerd 
- Niet aanwezig 
- Onbekend 

3. 
- Ja 
- Nee  
- Onbekend 

 
Toelichting: 

4.5.1 Verdelers/verzamelaars t.b.v. distributie van warmte 

Antwoordcategorieën: 
- Ja, geïsoleerd 
- Ja, niet geïsoleerd 
- Niet aanwezig 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Zie onder onderstaande afbeeldingen voor voorbeelden van een wel en niet geïsoleerde 
verdeler/verzamelaar. 
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Figuur 57 Voorbeeld van een ongeïsoleerde verdeler/verzamelaar 

 

Figuur 58 Voorbeeld van een geïsoleerde verdeler/verzamelaar 
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4.5.2 Leidingen en/of kanalen in onverwarmde ruimten 

Antwoordcategorieën: 
- volledig geïsoleerd 
- niet volledig geïsoleerd 
- niet aanwezig 
- onbekend 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt de aanwezigheid van CV-leidingen (geïsoleerde of niet geïsoleerde) in de kruipruimte, 
onverwarmde zolder of andere onverwarmde ruimte. Indien er leidingen in onverwarmde ruimten 
aanwezig zijn, dient er worden aangegeven of deze al dan niet geïsoleerd zijn uitgevoerd.  
 
Wanneer CV-leidingen door ruimten lopen die niet verwarmd worden (zoals bijvoorbeeld door 
bergingen en garages), kan veel warmte verloren gaan. Door deze leidingen te isoleren wordt dit 
warmteverlies tegengegaan. 
Er is sprake van geïsoleerde leidingen als meer dan 90% van de leidinglengte van isolatiemateriaal is 
voorzien. Aan het 90%-criterium wordt voldaan als leidingen van isolatie zijn voorzien en de 
appendages niet. Als niet bekend is of er leidingen in onverwarmde ruimten aanwezig zijn, dan moet 
‘onbekend’ worden aangegeven. 
 
Onderstaande afbeelding kan gebruikt worden bij de bepaling of CV-leidingen door een 
onverwarmde ruimte lopen. 
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Figuur 59 Beslisschema leidingen in onverwarmde ruimten 
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4.5.3 Extra pomp aanwezig 

Antwoordcategorieën: 
- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Het gaat bij woningen om of er een extra pomp aanwezig is bij bijvoorbeeld vloerverwarming of bij 
een menginjectie. Indien dat het geval is, wordt gekozen voor “ja”. 
Als er bij warmtelevering door derden maar één pomp aanwezig is voor de meng-injectie voor 
vloerverwarming en verder in de woning is er geen andere pomp aanwezig voor de distributie van 
warmte dan hoeft er geen extra pomp opgegeven te worden. Er wordt dan gekozen voor “nee”. 
Indien sprake is van een extra pomp, dient tevens aangegeven te worden of deze pomp voorzien is 
van een pompregeling. 
 

4.6 Warmteafgifte in de woonkamer 
Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

1. Afgiftesysteem 
2. Regeling afgifte warmte 

 
Per onderdeel: 
1. 

- Radiatoren 
- Vloerverwarming/wandverwarming 
- Luchtverwarming 

 
2. 

1. Geen 
2. Open/dicht knoppen op radiatoren 
3. Thermostaatknoppen op alle radiatoren 
4. Kamerthermostaat, draaiknop 
5. Kamerthermostaat, programmeerbaar 
6. Kamerthermostaat, slim 
7. Kamerthermostaat, slim met feedback op display 

 
Toelichting: 

4.6.1 Afgiftesysteem  

Antwoordcategorieën: 
- Radiatoren 
- Vloerverwarming/wandverwarming 
- Luchtverwarming 

 
Toelichting: 
Gevraagd wordt aan te geven welk systeem de warmteafgifte regelt in de woonkamer. Gekozen 
dient te worden voor het afgiftesysteem dat de hoofdafgifte voor de verwarming van de woonkamer 
verzorgd.  
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4.6.2 Regeling afgifte warmte 

Antwoordcategorieën: 
1. Geen 
2. Open/dicht knoppen op radiatoren 
3. Thermostaatknoppen op alle radiatoren 
4. Kamerthermostaat, draaiknop 
5. Kamerthermostaat, programmeerbaar 
6. Kamerthermostaat, slim 
7. Kamerthermostaat, slim met feedback op display 

 
Toelichting: 
Aangegeven dient te worden wat voor soort regeling voor de warmte voorkomt in de woning. Indien 
sprake is van een combinatie van meerdere systemen, dan hoeft alleen het 'hoogste nummer' 
geregistreerd te worden.  
 
Voorbeeld: 
Er is sprake van thermostaatknoppen op alle radiatoren. De woning is ook voorzien van een slimme 
kamerthermostaat. Er dient in dit geval enkel geregistreerd te worden dat er een 
“Kamerthermostaat, slim” aanwezig is in de woning. 
 
Open/dicht knoppen op radiatoren 
Bedoeld wordt een standaard radiatorknop (= geen regeling). Zie hieronder voor een afbeelding van 
een standaard radiatorknop. 
 

 
 
Thermostaatknoppen op alle radiatoren 
Bedoeld wordt een radiatorknop met een regeling. Zie hieronder voor twee afbeeldingen van 
thermostatische radiatorknoppen. 
 

  
 



80 
 

Kamerthermostaat, draaiknop 
Bedoeld wordt een thermostaat waarvan de huidige temperatuur is instelbaar/ afleesbaar is. Zie 
hieronder voor twee afbeeldingen van draaiknop kamerthermostaten (type Honeywell). 
 

   
 
Kamerthermostaat, programmeerbaar 
Bedoeld wordt een thermostaat waarbij de huidige temperatuur is instelbaar is en waarbij een 
tijdschema of toekomstige instelling mogelijk is. Zie hieronder voor twee afbeeldingen van 
programmeerbare kamerthermostaten. 
 

 
 
Kamerthermostaat, slim 
Bedoeld wordt een thermostaat die zichzelf kan programmeren/ leert van de bewoner. Zie hieronder 
voor drie afbeeldingen van voorbeelden van slimme kamerthermostaten, achtereenvolgens: Nest, 
Anna en ThermoSmart. 
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Kamerthermostaat, slim met feedback op display 
Bedoeld wordt een thermostaat die zichzelf kan programmeren/ leert van de bewoner en/of 
verbruiksinformatie toont op het display, zoals Toon (zie onderstaande afbeelding). 
 

 
 

4.7 Gegevens ruimteverwarming opwekkers 
Antwoordcategorieën: 

- Merk 
- Model 
- Vermogen (kW) en/of 
- Warmtenetwerk 

 
Toelichting: 
Op basis van de bovengenoemde gegevens over het specifieke toestel kan achteraf worden 
nagegaan of er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is van het toestel. Maak zo mogelijk een foto van 
het typeplaatje en eventuele keurmerken. Dit geldt voor de volgende type toestellen: 
- Warm watertoestellen met HR/CW of HRww keur (merk, model, vermogen) 
- Micro-wkk's (merk, model, vermogen) 
- Warmtepompen (merk, model, vermogen) 
- Warmtelevering derden (warmtenetwerk) 
 
Met vermogen (kW) wordt bedoeld: het ‘nominaal vermogen’, niet om de ‘belasting’. Vermogen 
wordt soms ook aangegeven met de letter P of Pn. Als er verschillende nominale vermogens worden 
gegeven, bijvoorbeeld bij verschillende temperatuurniveaus of voor ruimteverwarming/tapwater, 
dan kiezen voor het hoogste vermogen én opschrijven onder welke voorwaarde dit vermogen wordt 
gehaald. 
 
Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs van het toegepaste materiaal of installatie. Op de 
verklaring wordt vermeld dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform 
een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-
Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die 
gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  
Bij bcrg.nl zijn eventueel ter controle alle verklaringen te vinden, voor zowel installaties als 
bouwkundige zaken. 
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Hoofdstuk 5 Installaties - koeling 

5.1 Koude opwekker 
Antwoordcategorieën: 

- Geen 
- Compressie koelmachine (elektrisch) 
- Bodemkoeling (indien er een warmtepomp aanwezig is) of koudeopslag  
- Koude levering derden 

 
Toelichting: 
Aangeven dient te worden of de woning gekoeld wordt. Indien er in de woning sprake is van 
ruimtekoeling moet worden aangegeven hoe de koeling plaatsvindt. 
 
In paragraaf 5.1.1 tot en met 5.1.3 worden de antwoordcategorieën verder toegelicht. 
 

5.1.1 Compressie koelmachine (Elektrisch) 

Wanneer in één of een beperkt aantal vertrekken gekoeld moet worden, wordt veelal gebruik 
gemaakt van z.g. splitsystemen. 
Voor de binnenunits zijn er een aantal oplossingen: 

- Staande units; 
- Units hoog aan de wand; 
- Onderbouwunits voor het plafond; 
- Inbouwunits voor het plafond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 60 Voorbeelden van compressie koelmachines 

 

5.1.2 Bodemkoeling of koudeopslag 

De voorzieningen voor vloer- en wandverwarming kunnen ook gebruikt worden voor vloer- en 
wandkoeling. Bij vloer- en wandkoeling wordt watergekoeld met een splitsysteem (koelmachine) en 
door de buizen gepompt of wordt de koude opgewekt met een warmtepomp. Hierdoor ontstaat een 
koele vloer of wand. 
 
Nagaan of de koelmachine ook wordt gebruikt voor ruimteverwarming. Indien de koelmachine ook 
voor ruimteverwarming (bijvoorbeeld bij een warmtepomp) wordt gebruikt, is de berekening van de 
hulpenergie al bij ruimteverwarming bepaald. In het installatieontwerp is aangegeven of de 
koelmachine ook wordt gebruikt voor ruimteverwarming. 
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5.1.3 Koude levering derden 

Van warmte-/ koudelevering derden is sprake indien de opwekker buiten het perceel van het 
betreffende woning/appartementencomplex staat opgesteld. 
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Hoofdstuk 6a en 6b. Installaties - warmtapwater 
Dit hoofdstuk gaat in op de installaties voor warm tapwater. Er bestaan twee invulvelden (6a en 6b) 
omdat dit de mogelijkheid biedt om voor twee toestellen de antwoordvelden in te vullen. 
 

6.1 Toestel 
Antwoordcategorieën: 

- Badkamer én keuken 
- Alleen badkamer 
- Alleen keuken 

 
Toelichting: 
Gevraagd wordt aan te geven wat voor een toestel aanwezig is in de woning voor de opwekking van 
warmtapwater. Als er in de woning twee verschillende opwekkers voor warmtapwater aanwezig zijn, 
dan kunnen beide systemen opgegeven worden (maximaal 2 systemen) en dienen de invulvelden 
voor zowel het 1e als het 2e toestel apart ingevuld te worden.  
 
Per toestel dient aangegeven te worden waarvoor deze bedoeld is (Badkamer én keuken, badkamer 
of keuken). Indien er maar één toestel aanwezig is, dan bij de vraag of er een tweede toestel 
aanwezig is “geen” invullen. 
 

6.2 Type toestel 
Antwoordcategorieën: 

- Elektrische boiler 
- Elektrisch doorstroomtoestel 
- Kokend waterkraan (quooker en dergelijke) 
- Gas keukengeiser 
- Gas badgeiser 
- Gasgestookt warmwatertoestel 
- Gasgestookt combitoestel 
- Gas (combi) toestel met micro WKK t.b.v. tapfunctie 
- Gasgestookt warmwater- of combitoestel < 70kW (zonder nadere aanduiding) 
- Elektrische warmtepomp 
- Collectief 
- Warmtelevering derden 

 
Toelichting: 
In de volgende subparagraven wordt er per type toestel aangegeven hoe deze te herkennen zijn en 
welke vragen beantwoord dienen te worden. 
Per gekozen onderdeel dient, afhankelijk van het onderdeel, nog aangegeven te worden of een open 
afvoer en open toevoer aanwezig is en wat het merk, model/type en vermogen van het toestel en/of 
haar bijstook is. 
  

6.2.1 Elektrische boiler 

Bedoeld wordt een voorraadvat met water dat verwarmd wordt. Een boiler is eenvoudig te 
herkennen doordat deze cilindervormig is uitgevoerd. Het verwarmen geschiedt door elektriciteit.  
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Het voorraadvat kan verschillende groottes hebben: groot (50-120 liter) of klein, close-in boiler in het 
keukenkastje (10-20 liter). 
 

 

Figuur 61 voorbeeld elektrische boiler 

 

6.2.2 Elektrisch doorstroomtoestel 

Bedoelt wordt een toestel is bedoeld om warm water te produceren. Het doorstroomtoestel bestaat 
installatie waarin een spiraalvormige buis zit waar aan de ene kant het koude leidingwater instroomt 
en aan de andere kant het verwarmde water weer uit komt. In de spiraal zitten elektrische 
verwarmingselementen.  Anders dan een elektrische boiler is het elektrisch doorstroomtoestel niet 
voorzien van een vat. 
 

6.2.3 Kokend waterkraan (quooker en dergelijke) 

Antwoordcategorieën: 
- Zelfstandige opwekker 
- Secundair vat 

 
Toelichting: 
Afhankelijk van het type kokend waterkraan is er zowel een warm als koud water voeding op het 
toestel aanwezig. 
Hier zal je dus goed naar moeten kijken welke kokend waterkraan het betreft. 

- Is er enkel een koudwater aansluiting, dan is de kokend waterkraan de tapwaterbereider 
voor de keuken (elektrische boiler invullen), leidinglengte <2m en dient “zelfstandige 
opwekker” ingevuld te worden. 

- Wordt er tevens warmwater toegevoerd, dan dient gekozen te worden voor “secundair vat” 
en zal als 2e toestel de combi ketel ingevoerd moeten worden. 

 

6.2.4 Gas keukengeiser 

Bedoeld wordt een keuken- of douchegeiser met een capaciteit van ≤ 5 liter water per minuut van 60 
°C. Een geiser betreft een verwarmingstoestel voor het verwarmen van tapwater waaraan naast de 
gasleiding nog twee leidingen zijn aangesloten: de koudwatertoevoerleiding en de warmwaterleiding 
(in het algemeen rood koper).  
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Geisers zijn er in open en gesloten uitvoering. Open afvoer betekent dat de rookgassen (afvalproduct 
van het verbranden van aardgas en olie) die door het toestel worden geproduceerd in dezelfde 
ruimte terecht komen, en dus niet met een pijp naar buiten worden geleid. 
 
 

  

Figuur 62 Open afvoer 

 

  

Figuur 63 Gesloten afvoer 

 

6.2.5 Gas badgeiser 

Bedoeld wordt een badgeiser met een capaciteit van > 5 liter water per minuut van 60 °C.  
Een geiser betreft een verwarmingstoestel voor het verwarmen van tapwater waaraan naast de 
gasleiding nog twee leidingen zijn aangesloten: de koudwatertoevoerleiding en de warmwaterleiding 
(in het algemeen rood koper).  
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6.2.6 Gasgestookt warmwatertoestel 

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 
Met gaskeur: 

- CW 
- HRww-label 

 
Per onderdeel: 

- CW 1 
- CW 2 
- CW 3  
- CW 4 
- CW 5 
- CW 6 

 
Toelichting: 
CW en CW-klasse 
Van het gasgestookte opwektoestel en elektrisch aangedreven warmtepompen met WP-keur voor 
warmtapwaterbereiding moet de CW-klasse worden opgenomen. CW staat voor Comfort Warm 
Water. Op de warmtapwateropwekkers vanaf 1998 is een sticker aanwezig waarop de CW-klasse 
(CW [1] – [6]) staat aangegeven. Indien de sticker niet meer aanwezig kan dit ook aan de hand van de 
productinformatie van het toestel worden bepaald. Indien de CW-klasse van het toestel onbekend is 
dan “onbekend” invullen. 
 
HRww-label 
Van het gasgestookte opwektoestel voor warmtapwaterbereiding moet worden aangegeven of het 
een HRww toestel betreft. Op de warmtapwateropwekkers vanaf 1998 is een sticker aanwezig 
waarop is aangegeven of het een HRww-toestel betreft. Indien de sticker niet meer aanwezig kan dit 
ook aan de hand van de productinformatie van het toestel worden bepaald. Indien het onbekend is 
of het een HRww-toestel betreft dan “onbekend” invullen.  
 
Op het Gaskeur-label, zie onderstaande labels, staat aangegeven of het gaat om een hoog- 
rendement combiketel voor warmtapwaterbereiding. Alleen als het toestel is voorzien van één van 
de onderstaande labels mag HRww worden aangegeven. 
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Figuur 64 Gaskeur HRww labels 

 

6.2.7 Gasgestookt combitoestel  

Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 
Met gaskeur: 

- CW 
- HR/CW 
- HRww-label 

 
Toelichting: 
Een combitoestel is te herkennen aan de aanwezigheid van zowel CV-leidingen als twee waterleiding 
aansluitingen (vaak rood koper).  
Veelal is er ook nog een zogenoemde inlaatcombinatie bij de ketel geplaatst. De inlaatcombinatie 
bevat een overdrukbeveiliging en afsluiter (bij het verwarmen zet het water uit en bij gesloten 
kranen zou de drukte hoog kunnen worden waardoor schade aan ketel en/of leidingen ontstaat) en 
een terugstroombeveiliging, zodat geen water vanuit de CV-ketel in de koudwaterleiding kan komen. 
 
Indien sprake is van een combivat of combitap, moet aangegeven worden of deze voorzien is met of 
zonder HRww label. Hiervan is alleen sprake van HRww als het toestel is voorzien van een HRww-
label.  
 
Gaskeur CW, HR/CW, HRww label en CW-waarde 
Op het Gaskeur-label staat aangegeven of het gaat om een hoogrendement combiketel voor 
warmtapwaterbereiding en wat de comfortklasse voor warmwater bereiding (CW) is. 
Voor toelichting op CW, HR/CW of HRww-label zie 6.2.6 Gasgestookt warmwatertoestel. 
 

6.2.8 Gas (combi) toestel met micro-WKK t.b.v. de tapfunctie: 

Antwoordcategorieën: 
- CW1 
- CW2 
- CW3 
- CW4 
- CW5 
- CW6 

En 
- Individueel compleet toestel 
- Individueel samengesteld toestel 
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Toelichting: 
Voor toelichting op de CW-klasse zie 6.2.6 Gasgestookt warmwatertoestel. 
 

6.2.9 Gasgestookt warmwater- of combitoestel < 70kW (zonder nadere aanduiding) 

Bedoeld wordt een voorraadvat met water dat verwarmd wordt (van 50 liter tot 120 liter). Een boiler 
is eenvoudig te herkennen doordat deze cilindervormig is uitgevoerd. Soms is de boiler geïntegreerd 
in de CV-ketel. Het verwarmen geschiedt door gas.  
 

6.2.10 Elektrische warmtepomp 

Antwoordcategorieën: 
1. Combi toestel 
2. Elektrisch op ventilatieretourlucht 

 
Per onderdeel: 
1. 

- Individueel compleet toestel 
- Individueel samengesteld toestel 

 
2. 

- WP-keur 
- Individueel compleet toestel 
- Individueel samengesteld toestel 

 
Toelichting: 
Warmtepompen voor de individuele woningbouw zijn er in hangende en staande uitvoering. De 
hangende uitvoering lijkt veel op een hangende CV-ketel. In het algemeen zijn warmtepompen (wat) 
groter dan CV-ketels. 
 
Combi toestel 
Met externe gasgestookte na-verwarming; na-verwarming van het warmtapwater geschiedt door 
een gasgestookt toestel. Dit kan bijvoorbeeld een combiketel zijn. In deze situatie kan het 
opwekkingsrendement alleen met behulp van een gecontroleerde kwaliteits- of 
gelijkwaardigheidsverklaring worden opgegeven. Het rendement en de fractie moeten worden 
opgegeven. Indien er geen verklaring aanwezig is van de betreffende opwekkerscombinatie wordt 
alleen de naverwarmer opgenomen. 
 
WP-keur 
Als een warmtepomp voorzien is van een warmtepompkeur dan is altijd onderstaande sticker op het 
toestel aanwezig. 
 

 

Figuur 65 Sticker warmtepompkeur 
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Indien de sticker niet meer aanwezig kan dit ook aan de hand van de productinformatie van het 
toestel worden bepaald. 
 

6.2.11 Collectieve opwekking 

Antwoordcategorieën: 
1. Circulatieleiding aanwezig: 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

2. Circulatieleidingen geïsoleerd: 
- iso 10 mm 
- iso 20 mm  
- geen 
- onbekend 

3. Individuele bemetering 
- Ja 
- nee 

4. Individuele afleverset per woning 
- Ja 
- Nee 

 
Toelichting: 
Aangegeven moet worden of er een collectieve installatie voor warmtapwaterbereiding aanwezig is. 
Er moet hierbij tevens worden aangegeven of er een circulatieleiding aanwezig is. Als er een 
circulatieleiding aanwezig is moet er aangegeven worden of deze al dan niet geïsoleerd is uitgevoerd.  
Warm watercirculatieleidingen komen voor in woningen met een gezamenlijke installatie voor de 
verwarming van kraanwater. Als deze leidingen niet geïsoleerd zijn gaat veel warmte verloren. Door 
isolatie van deze leidingen kan veel energie bespaard worden.  
 
Voor een toelichting individuele bemetering en afleverset per woning, zie 4.3 Collectieve opwekking. 
 

6.2.12 Wamtelevering derden 

Antwoordcategorieën: 
1. Individuele bemetering 
2. Individuele afleverset per woning 

 
Toelichting: 
Voor een toelichting individuele bemetering en afleverset per woning, zie 4.3 Collectieve opwekking. 
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6.3 Gasgestookt toestel 
Antwoordcategorieën: 
Onderdeel: 

- Open afvoer 
- Open toevoer 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Voor een gasgestookt toestel moet aangegeven worden of er sprake is van een open afvoer en/of 
een open toevoer.  
 
Open afvoer betekent dat de rookgassen (afvalproduct van het verbranden van aardgas en olie) die 
door het toestel worden geproduceerd in dezelfde ruimte terecht komen, en dus niet met een pijp 
naar buiten worden geleid. Keukengeisers hebben vaak een open afvoer. CR-ketels ook nog wel. 
Vanaf VR-ketels is er meestal een rookgasafvoer naar buiten aangelegd.  
Aangegeven dient te worden of er een open afvoer aanwezig is. Indien dit het geval is dient “ja” 
ingevuld te worden.  
 
Open toevoer betekent dat de verbrandingslucht aangezogen wordt vanuit de ruimte waarin het 
toestel zich bevindt. Indien er een open toevoer aanwezig is, er is dus geen afzonderlijk kanaal die 
zorgt voor de toevoer van de verbrandingslucht naar de kachel of de ketel, dient “ja” ingevuld te 
worden.  
 

6.4 Distributie 

6.3.1 Leidinglengte naar keuken 

Antwoordcategorieën: 
- 0-2 m 
- 2-6 m 
- > 6 m 
- N.v.t. 

 
Toelichting: 
Er moet aangegeven worden of het tapwatertoestel centraal geplaatst is, dat wil zeggen dat de 
leidinglengte van opwekker tot afnemer opgenomen moet worden. Door de centrale plaatsing 
worden de leidingverliezen beperkt.  
Er wordt onderscheid gemaakt in de leidinglengte naar het tappunt in de keuken en naar het tappunt 
(douche) in de badkamer. Mogelijke klassen 0 tot 2 meter, 2 tot 6 meter, langer dan 6 meter. 
 
Leidinglengte naar tappunt in de keuken: 

• Indien er een keukenboiler/keukengeiser aanwezig is in de keuken dan uitgaan van 0 tot 2 
meter; 

• In alle andere gevallen de horizontale en verticale afstand bepalen tussen opwekker en 
tappunt.  

 
Leidinglengte naar tappunt in de badkamer: 
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• Indien er een badgeiser aanwezig is in de badkamer dan uitgaan van 0 tot 2 meter; 

• In alle andere gevallen: de minimale horizontale en verticale afstand bepalen tussen de 
opwekker en tappunt en deze sommeren.  

 
 

6.3.2 Leidinglengte naar badkamer 

Antwoordcategorieën: 
- 0-2 m 
- 2-6 m 
- > 6 m 
- N.v.t. 
 

Toelichting: 
Zie voor toelichting paragraaf 6.3.1 Leidinglengte naar keuken. 
 

6.5 Gegevens installatie warmtapwater 

6.5.1 Opwekker en bijstook 

Antwoordcategorieën: 
Opwekker: 

- Merk 
- Model/type 
- Vermogen (kW)  

 
Bijstook: 

- Merk 
- Model/type 
- Vermogen (kW) 
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Toelichting: 
Op basis van de bovengenoemde gegevens over het specifieke toestel kan achteraf worden 
nagegaan of er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is van het toestel. Maak zo mogelijk een foto van 
het typeplaatje en eventuele keurmerken.  
 
Dit geldt voor de volgende type toestellen: 
- Warm watertoestellen met HR/CW of HRww keur (merk, model, vermogen) 
- Micro-WKK's (merk, model, vermogen) 
- Warmtepompen (merk, model, vermogen) 
- Warmtelevering derden (warmtenetwerk) 
 
Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs van het toegepaste materiaal of installatie. Op de 
verklaring wordt vermeld dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform 
een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-
Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die 
gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  
Bij bcrg.nl zijn eventueel ter controle alle verklaringen te vinden, voor zowel installaties als 
bouwkundige zaken. 
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Hoofdstuk 6c. Installaties - Tappunten 
Antwoordcategorieën: 

- Bad aanwezig 
- Douche aanwezig 

 
Per onderdeel: 

- Ja 
- Nee 

 
Toelichting: 
Voor de tappunten (bad en douche) dient aangegeven of ze in de woning/het woongebouw aanwezig 
zijn. Indien een douche in het bad aanwezig is, dient voor beide Antwoordcategorieën ‘ja’ ingevuld te 
worden. 
 
Bad aanwezig 
De afzonderlijke tappunten moeten in kaart worden gebracht. Aangegeven moet worden of deze al 
dan niet aanwezig zijn in de woning. 
 
Douche aanwezig 
Als douche moet worden meegeteld iedere door de verhuurder aangebrachte installatie voor het 
nemen van een stortbad. Indien een bad tevens is voorzien van een (hand)douche, dient het douche-
garnituur niet afzonderlijk geteld te worden. 
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Hoofdstuk 6d. Zonneboiler 

6d.1 Aanwezigheid zonneboiler 
Antwoordcategorieën: 

- geen 
- individuele zonneboiler tapwater 
- individuele zonneboiler ruimteverwarming 
- individuele zonneboiler combi 

 
Toelichting: 
Noteer bij de aanwezigheid van een zonneboilersysteem altijd de volgende gegevens: 
Merk, type/model en inhoud opslagvat. 
Indien er een zonneboiler aanwezig is, dienen tevens de volgende vragen beantwoord te worden; 

6d.1.1 Oppervlak zonnecollector m2 

Als een Energie-Index bepaald wordt voor een individuele woning in een appartementencomplex 
met een collectieve warmtapwaterinstallatie moet voor een collectieve zonneboiler het 
totaaloppervlak opgegeven worden en het aantal op de zonneboiler aangesloten woningen; 

6d.1.2 PVT 

Bepaal of er in de woning sprake is van alleen een zonneboiler of van een gecombineerd 
zonnecollector en PV-systeem (PVT-systeem). Deze systemen worden gebruikt om gelijktijdig 
warmtapwater te bereiden en elektriciteit op te wekken. In geval er sprake is van een PVT-systeem 
(antwoord is “ja”), dan is de zonnecollector aangesloten op de waterleiding die weer aangesloten is 
op een opslagvat. De elektriciteitskabels zijn dan aangesloten op een inverter. 

6d.1.3 Aantal woningen aangesloten op zonneboiler 

Aangegeven dient te worden hoeveel woningen aangesloten zijn op de zonneboiler. Voor individuele 
zonneboilers is het aantal woningen één (1). Voor collectieve zonneboilers is het aantal woningen 
van belang om de bijdrage van de zonneboiler per woning te kunnen bepalen. 

6d.1.4 Zonnekeurlabel 

Is er voor de zonneboiler een Zonnekeurlabel aanwezig? Er is bij een zonneboiler sprake van een 
Zonnekeurlabel als het toestel is voorzien van de sticker 'Zonnekeurlabel' of als dit in de 
productinformatiestaat aangegeven (zie onderstaande afbeelding). In dat geval dient gekozen te 
worden voor “ja”.  
 

 

Figuur 66 Voorbeeldafbeelding zonnekeurlabel 
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6d.1.5 Helling zonnecollector 

Antwoordcategorieën: 
- 0° (horizontaal) 
- 15° 
- 30° 
- 45° 
- 60° 
- 75° 
- 90° (verticaal) 
- Onbekend 

 
Toelichting:  
Voor de hellingshoek van de zonnecollector kan gekozen worden tussen 0, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 
graden. Hellingshoek 0° is horizontaal en 90° is verticaal. Wanneer de hellingshoek niet bekend is 
wordt ‘onbekend’ ingevuld. 
 

6d.1.6 Oriëntatie zonnecollector 

Antwoordcategorieën: 
- N (noord) 
- NO (noordoost) 
- O (oost) 
- ZO (zuidoost) 
- Z (zuid) 
- ZW (zuidwest) 
- W (west) 
- NW (noordwest) 
- Onb  (onbekend) 
- HOR horizontaal 

 
Toelichting:  
Voor de oriëntatie dient van de zonnecollectoren uitgegaan te worden van het grootste oppervlak 
van de collectoren. Bij oriëntaties die liggen tussen de antwoordcategorieën wordt de oriëntatie 
gekozen die het meest overeenkomt. 

- Indien de oriëntatie van de zonnecollectoren niet bekend is (bijv. systeem ontoegankelijk) 
en/of niet te meten is, wordt ‘onbekend’ ingevuld. 

 
Voor platte daken hoeft geen oriëntatie opgegeven te worden. 
 

6d.1.7 Volume opslagvat 

Antwoordcategorieën: 
- 0-50 liter 
- 50-100 liter 
- 100-150 liter 
- 150-200 liter 
- >200 liter 
- Onbekend 
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Toelichting: 
Uitgaan van productinformatie. Indien er geen productinformatie beschikbaar is, aangeven in welke 
klasse het volume valt: 0-50 liter, 50-100 liter, 100-150 liter, 150-200 liter, >200 liter. 
 

6d.2 Gecontroleerde kwaliteitsverklaring - Zonneboiler 
Antwoordcategorieën: 

- Merk 
- Model 
- Oppervlakte collector 
- Inhoud opslagvat 

 
Toelichting: 
Op basis van de bovengenoemde gegevens over het specifieke toestel kan achteraf worden 
nagegaan of er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is van het toestel. Maak zo mogelijk een foto van 
het typeplaatje en eventuele keurmerken. Dit geldt voor de volgende type toestellen: 
- Zonneboilers (merk, model, oppervlakte collector, inhoud opslagvat) 
 
Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs van het toegepaste materiaal of installatie. Op de 
verklaring wordt vermeld dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform 
een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-
Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die 
gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  
Bij bcrg.nl zijn eventueel ter controle alle verklaringen te vinden, voor zowel installaties als 
bouwkundige zaken. 
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Hoofdstuk 7 Installaties - Ventilatie 

7.1 Ventilatie type 
Antwoordcategorieën: 

1. Volledig natuurlijk 
2. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 
3. Mechanische toe- en afvoer 
4. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer in combinatie met decentrale mechanische toe- 

en afvoer met WTW en CO2 sturing 
 
Toelichting: 
In de volgende subparagraven wordt er per ventilatie type aangegeven hoe deze te herkennen zijn 
en welke vragen beantwoord dienen te worden. 
 

7.1.1 Volledig natuurlijk 

Bij dit ventilatiesysteem is sprake van natuurlijke toevoer van verse lucht via regelbare 
ventilatievoorzieningen in de gevel. De natuurlijke afvoer vindt plaats via verticale kanalen. 
Dit ventilatiesysteem komt nog veel voor in bestaande woningen. In nieuwbouwwoningen wordt dit 
systeem niet meer toegepast, enerzijds omdat er geen waarborging is van voldoende ventilatie en 
anderzijds omdat met dit systeem niet aan de geldende energieprestatie-eisen kan worden voldaan. 

 
 

Figuur 67 Systeem A: natuurlijke luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer  

Bij natuurlijke ventilatie draait alles om ventilatieroosters c.q. de kiepramen met ventilatiestand die 
in de gevel worden geplaatst. Er is meestal afvoer van lucht uit de keuken, het toilet en de badkamer 
d.m.v. een ventilatiekanaal. De kracht van natuurlijke ventilatie schuilt in zijn eenvoud: door 
drukverschillen tussen binnen en buiten - in vakjargon "over de gevel" - ontstaat er vanzelf 
luchtcirculatie die vocht en vervuilde lucht uit een gebouw doet verdwijnen. Dit drukverschil ontstaat 
door wind en temperatuurverschillen. Om natuurlijke ventilatie minder gevoelig te maken voor 
toevallige weersomstandigheden wordt soms een afzuig ventilator (gelijkstroom) opgenomen of 
wordt er gewerkt met zelfregelende ventilatierooster. Zelfregelende ventilatieroosters laten een 
constante hoeveelheid buitenlucht door, onafhankelijk van de winddruk op de gevel. 
Een woning met natuurlijke ventilatie is eenvoudig te herkennen: 

- Ontbreken van een ventilatie-unit en; 
- Aanwezigheid van roosters of kiepramen; 
- Bij oudere woningen zijn er soms (bouwkundige) ventilatieschachten waar badkamer en 

toilet op zijn aangesloten met een rooster (werking op basis van natuurlijke trek). Op dit 
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soort kanalen zijn door bewoners vaak ventilatoren geplaatst. Voor de badkamer zijn deze 
soms voorzien van een vochtsensor die de "nadraaitijd" bepaalt op basis van de vochtigheid 
van de afgevoerde lucht. 

 
Woningen waar alleen afzuiging is in het toilet en/of badkamer en waarbij de afzuiging niet continu 
(24 uur per dag) in bedrijf is, mogen niet beschouwd worden natuurlijke ventilatie met mechanische 
afzuiging. Hierbij moet natuurlijke afzuiging worden ingevuld. 
 

7.1.2 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 

Antwoordcategorieën: 
- Handmatige bediening 
- Tijdsturing op afvoer 
- CO2-sturing / tijdsturing op toevoer 

en 
- Installatiejaar ventilatoren 
- Type ventilator 

 
Toelichting: 
Bij dit ventilatiesysteem is sprake van natuurlijke toevoer van verse lucht via regelbare 
ventilatievoorzieningen in de gevel. De afvoer van ventilatielucht geschiedt via een kanalensysteem 
aangesloten op een afzuigunit voorzien van een ventilator. Dit systeem wordt beschouwd als 
natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 
 
Systeem C wordt nog steeds veel toegepast in nieuwbouwwoningen. 

 

Figuur 68 Systeem C: natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer 

Varianten op systeem C: 
- Systemen met winddruk geregelde kleppen in de toevoerroosters; deze voorkomen een te 

grote luchtvolumestroom bij winddruk op de gevel en hebben vaak een aangepast 
stromingspatroon waardoor minder snel tuchtklachten ontstaan. Deze systemen vallen 
onder natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, zonder vraagsturing; 

- Systemen met elektronisch geregelde kleppen in de toevoerroosters; deze voorkomen een te 
grote luchtvolumestroom en maken tijdsturing of C02-regeling mogelijk; Deze systemen 
moeten beschouwd worden als natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, vraaggestuurd; 

- C3 Systemen met centrale mechanische afvoer waarbij vraagsturing van de afvoer 
plaatsvindt via tijdsturing. Dit systeem heeft een lager energiegebruik tot gevolg. Deze 
systemen moeten beschouwd worden als natuurlijk toevoer en mechanische afvoer, 
vraaggestuurd; 
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- C4 Systemen met een mechanische afvoer per vertrek waarbij vraagsturing van de afvoer 
plaats vindt C02-regeling. Dit systeem heeft een lager energiegebruik tot gevolg. Deze 
systemen moeten beschouwd worden als natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, 
vraaggestuurd. 

 
Bedoeld wordt een ventilatiesysteem waar alleen de afvoerlucht mechanisch afgezogen wordt. Het 
herkennen van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer is eenvoudig: 
Schakelaar meestal in keuken gecombineerd met roosters/kiepramen in gevel; 
Afvoerventielen in keuken, toilet en badkamer; 
Aanwezigheid van een ventilatie-unit waarop 2 of 3 (flexibele) ventilatiekanalen aangesloten zijn (één 
of twee voor afvoer binnenlucht en een voor de afgevoerde binnenlucht naar buiten). Bij collectieve 
systemen (gestapelde bouw) is veelal een dakventilator op het ventilatieafvoerkanaal geplaatst. 
 

  

Figuur 69 Ventilatie-unit 

 
Er zijn twee typen zelfregelende toevoerroosters: 

1. De roosters met verende klepjes die op basis van de winddruk meer of minder dicht gaan en 
zo de hoeveelheid ventilatie (nagenoeg) constant houden; 

2. Roosters waarbij elektrisch de ventilatiehoeveelheid geregeld wordt met een sensor voor 
luchtsnelheid. Dit soort systemen kan tevens voorzien zijn van een centrale regelunit die het 
gebruikerspatroon van de woning bevat. Per ruimte kan in tijdsblokken de gebruikelijke 
aanwezigheid van bewoners worden ingevoerd. Het toerental van de afvoerventilator wordt 
ook door deze unit geregeld. In de keuken zit een regelknop voor het aantal aanwezige 
personen en het instellen van de kookstand. 

 
Het merendeel van de woningen met ventilatiesysteem C is echter voorzien van een rooster 
(handbediend) boven de ramen of van de bekende klapraampjes. 
Bij roosters in de gevel zonder door de winddruk geregelde kleppen of niet-vraaggestuurde roosters 
komt bij wind op de gevel al snel 5 tot 10 maal meer lucht binnen dan voor de ventilatie noodzakelijk 
is. Veelal wordt dit als tocht ervaren en sluit de bewoner de roosters om deze vervolgens meestal 
niet meer open te zetten; hetgeen niet gewenst is.  
 
Van mechanische afzuiging is alleen sprake als er ergens in de verwarmde zone continu (24 uur per 
dag) lucht wordt afgezogen. Drukgeregelde ventilatieroosters vallen onder natuurlijke toevoer van 
ventilatielucht, niet vraaggestuurd. 
 
Onder vraaggestuurde ventilatie vallen de systemen waarbij de toevoerroosters en/of mechanische 
afvoer worden gestuurd op basis van tijd of worden geregeld op basis van CO2. Wind-drukgeregelde 
roosters en vraaggestuurde roosters hebben hierbij een positieve invloed op de EPC. 
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7.1.2.1 Installatiejaar ventilator(en) 

Antwoordcategorieën: 
- 1980 en eerder 
- 1981 - 1985 
- 1985 - 1990 
- 1991 - 1998 
- 1999 en later 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt het jaar dat de ventilatie-unit in de woning is geplaatst. Indien er sprake is van 
mechanische afzuiging (ventilatietype C) of mechanische toevoer en afvoer (type D) zijn er één of 
meerdere ventilatoren aanwezig in de ventilatie-unit. Het benodigde vermogen van de ventilatoren 
wordt bepaald op basis van het installatiejaar van de ventilatie-unit. Indien onbekend, wordt het 
bouwjaar van de woning gehanteerd.  
 

7.1.2.2 Type ventilator 

Antwoordcategorieën: 
- Wisselstroom 
- Gelijkstroom 

 
Toelichting: 
Default uitgaan van wisselstroomventilatoren, tenzij duidelijk is dat het gaat om gelijkstroom. Dat is 
vaak vermeld op typeplaatje en/of handleiding.  
 
Uitzonderingen op default aanname: 

- Systemen van na 2006 zijn altijd gelijkstroom 
- Balans of decentraal ventilatiesystemen vanaf 2005/2006 zijn (bijna) altijd gelijkstroom 
- CO2 geregelde zijn altijd gelijkstroom 

 

7.1.3 Mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer 

Antwoordcategorieën: 
- Handmatige bediening (in hele woning), zonder WTW 
- WTW-installatie zonder zonering en zonder sturing, handmatige bediening 
- Tijdsturing of CO2 sturing voor 2 of meer zones 
- Decentrale mechanische toevoer en mechanische afvoer, vraaggestuurd 

en 
- Installatiejaar ventilatoren 
- Type ventilator 
- Type warmteterugwinning 
- Kwaliteitsverklaring voor WTW 

 
Toelichting: 
Bij dit ventilatiesysteem is sprake van een mechanische toevoer van verse lucht en een mechanische 
afvoer van ventilatielucht. De luchttoevoerhoeveelheid komt daarbij overeen met de 
luchtafvoerhoeveelheid; het systeem is in balans. Omdat de lucht daarnaast centraal (meestal via het 
dak) wordt toe- en afgevoerd is hier sprake van centrale gebalanceerde ventilatie. 
Bij dit systeem wordt vrijwel altijd warmterugwinning (wtw) toegepast. De centraal geplaatste wtw-
unit bevat 2 ventilatoren (toevoer en afvoer), warmtewisselaar en luchtfilters. Dit systeem wordt met 



102 
 

WTW als 'centraal gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning' beschouwd. Het systeem, 
zonder WTW, wordt als 'centraal gebalanceerde ventilatie zonder warmteterugwinning' beschouwd. 
De toepassing van dit systeem is erg populair geworden vanwege de eenvoud waarmee aan de 
geldende energieprestatie-eisen kan worden voldaan. Het systeem komt daarom veel voor in 
nieuwbouwwoningen. 
 

 

Figuur 70 Systeem D: mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer 

 
Varianten type D 

- (D2) Decentrale mechanische toevoer en afvoer met warmteterugwinning ook wel lokale 
gebalanceerde ventilatie met wtw genoemd. Dit systeem wordt als 'decentrale 
gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning' beschouwd; 

- Decentrale mechanische toevoer via separate toevoerunit en centrale mechanische afvoer 
via separate afvoerunit. Dit systeem wordt als 'decentrale gebalanceerde ventilatie zonder 
warmteterugwinning' beschouwd. 

 
Van decentrale ventilatie is sprake als minimaal de woonkamer of een ruimte die in open verbinding 
staat met de woonkamer van decentrale ventilatie is voorzien. Naast de woonkamer kunnen ook 
andere ruimten van decentrale ventilatie zijn voorzien. Decentrale ventilatie dient continu (24 uur 
per dag) in bedrijf te zijn. Decentrale ventilatie kan uitgevoerd worden met warmteterugwinning.  
 

7.1.3.1 Installatiejaar ventilator(en) 

Zie paragraaf 7.1.2.1 Installatiejaar ventilator(en). 
 

7.1.3.2 Type ventilator 

Zie paragraaf 7.1.2.2 Type ventilator. 
 

7.1.3.3 Type warmteterugwinning 

Antwoordcategorieën: 
- Geen 
- HR WTW (tegenstroom) 
- 2 elementen WTW 
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Toelichting: 
Er dient aangegeven te worden wat voor type warmteterugwinning is toegepast. Het type is te 
herleiden uit de productinformatie. Indien niet eenvoudig te herkennen is of er sprake is van HR 
WTW (tegenstroom) of 2 elementen WTW, dan dient “geen” ingevuld te worden. 
 

7.1.3.4 Gegevens installatie voor ventilatie (WTW) 

Antwoordcategorieën: 
- Merk 
- Model 

 
Toelichting: 
Op basis van de bovengenoemde gegevens over het specifieke toestel kan achteraf worden 
nagegaan of er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is van het toestel. Maak zo mogelijk een foto van 
het typeplaatje en eventuele keurmerken. Dit geldt voor de volgende type toestellen: 
- Ventilatiesystemen type C en D (natuurlijke toevoer/mechanische afvoer, mechanische toe- en 
afvoer), uitgezonderd de systemen C die alleen een ventilatiebox hebben zonder verdere sturing op 
tijd of CO2 (merk, model). 
 
Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs van het toegepaste materiaal of installatie. Op de 
verklaring wordt vermeld dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform 
een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-
Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die 
gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  
Bij bcrg.nl zijn eventueel ter controle alle verklaringen te vinden, voor zowel installaties als 
bouwkundige zaken. 
 

7.1.4 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer in combinatie met decentrale mechanische toe- 
en afvoer met WTW en CO2 sturing 

 

7.1.4.1 Installatiejaar ventilator(en) 

Zie paragraaf 7.1.2.1 Installatiejaar ventilator(en). 
 

7.1.4.2 Type ventilator 

Zie paragraaf 7.1.2.2 Type ventilator. 
 

7.1.4.3 Type Warmteterugwinning 

Zie paragraaf 7.1.3.3 Type warmteterugwinning. 
 

7.1.4.4 Gegevens installatie voor ventilatie (WTW) 

Zie paragraaf 7.1.3.4 . 
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Hoofdstuk 8 Installaties - Photovoltaïsche cellen (PV) 

8.1 Aanwezigheid photovoltaïsche cellen (PV) 

8.1.1 Aanwezigheid PV 

Antwoordcategorie: 
- Ja, 1 type 
- Ja, 2 typen 
- Nee 
- Onbekend 

 
Toelichting: 
Bedoeld wordt de aanwezigheid van zonnepanelen die direct elektriciteit opwekken. Zonnecellen zijn 
te herkennen aan het feit dat ze opgebouwd zijn uit meerdere kleine vaak blauw (of zwart) gekleurde 
cellen. 
De verschillende aspecten van deze panelen dienen genoteerd te worden. Als er 1 type 
zonnepanelen aanwezig is, worden de invulvelden van type 1 zichtbaar. Er is de mogelijkheid om 
voor 2 typen zonnepanelen de aspecten te noteren. Hiervoor dient antwoordcategorie ‘Ja, 2 typen’ 
gekozen te worden. Vervolgens worden de invulvelden tweemaal zichtbaar. Eenmaal bij type 1 en 
éénmaal bij type 2. 
 

8.2 Toepassing PV-cellen 
Antwoordcategorie: 

- Amorf silicium 
- Mono-/multi/poly-kristallijn silicium, CIGS, CdTe 
- Anders 
- Onbekend 

 
Toelichting:  
Amorf silicium 
Amorfe panelen worden nauwelijks toegepast. Deze bestaan uit grotere aaneengesloten 
oppervlakten (paneel grootte). Amorfe cellen hebben een duidelijk lager rendement dan de 
kristallijne cellen. Amorf silicium wordt niet zoals kristallijnmaterialen uit een blok silicium gemaakt, 
maar wordt op een ondersteunend materiaal 'opgedampt'. Door het gebruik van relatief weinig 
silicium en een eenvoudiger productieproces is de kostprijs lager. De opbrengst is echter ook een 
stuk lager. 
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Figuur 71 Voorbeeld Amorf silicium panelen 

 
Mono-/multi/poly-kristallijn silicium/ CIGS en CdTe 
Monokristallijn silicium zonnecellen leveren de meeste elektriciteit op per m2 omdat ze zijn gemaakt 
van silicium-plakken, die uit een groot donkerblauw 'monokristal' zijn gezaagd. Dit is een kostbaar en 
tijdrovend proces waardoor dit ook de duurste cellen zijn. 
Multikristallijn silicium zonnecellen zijn gegoten monokristallijnen en brengen daardoor iets minder 
op dan monokristallijn maar zijn ook goedkoper per m2. 
CIGS en CdTe zijn voorbeelden van dunne film zonnezonnepanelen.  
 

 

Figuur 72 Voorbeeld monokristallijn silicium panelen 

 
Anders 
Indien er andersoortige PV-panelen zijn toegepast dan Amorf silicium of mono/multi/poly-kristalijn 
silicium dan kan dit bij deze categorie ingevuld worden. 
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Onbekend 
Indien niet bekend is wat voor soort zonnepanelen zijn toegepast, wordt ‘onbekend’ gekozen. 
 

8.2.1 Aantal PV-panelen 

Antwoordcategorie: 
- Aantal 
- Onbekend 

 
Toelichting:  
Aangegeven dient te worden hoeveel (aantal in stuks) PV-panelen aanwezig zijn op het dakvlak. 
 

8.2.2 Oppervlakte PV-panelen 

Antwoordcategorie: 
- Aantal m2 
- Onbekend 

 
Toelichting:  
Aangegeven dient te worden hoeveel m2 PV-panelen aanwezig is. Voor de oppervlakte van de PV-
panelen wordt de buitenmaat van de cellen genomen. De oppervlakte in combinatie met de type PV-
panelen en de helling/oriëntatie geeft de opbrengst van de PV-panelen weer. Indien de oppervlakte 
niet meetbaar of onbekend is, dient uitgegaan te worden van 1,6 m2 per paneel.  
 

8.2.3 Helling PV-panelen 

Antwoordcategorie: 
- 0° (horizontaal) 
- 15° 
- 30° 
- 45° 
- 60° 
- 75° 
- 90° (verticaal) 
- Onbekend 

 
Toelichting:  
Voor de hellingshoek van de PV-panelen kan gekozen worden tussen 0, 15, 30, 45, 60, 75 of 90 
graden. Hellingshoek 0° is horizontaal en 90° is verticaal. Wanneer de hellingshoek niet bekend is 
wordt ‘onbekend’ ingevuld. 
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8.2.4 Oriëntatie PV Panelen 

Antwoordcategorieën: 
- N (noord) 
- NO (noordoost) 
- O (oost) 
- ZO (zuidoost) 
- Z (zuid) 
- ZW (zuidwest) 
- W (west) 
- NW (noordwest) 
- Onb  (onbekend) 
- HOR horizontaal 

 
Toelichting:  
De oriëntatie van de PV-panelen de oriëntatie van het grootste oppervlak van de PV-panelen. Bij 
oriëntaties die liggen tussen de antwoordcategorieën wordt de oriëntatie gekozen die het meest 
overeenkomt. 

- Indien er meerdere oppervlakken aan PV-panelen aanwezig zijn, dan invoeren als twee 
afzonderlijke systemen 

- Indien de oriëntatie van de PV-panelen niet bekend is (bijv. systeem ontoegankelijk) en/of 
niet te meten is, wordt ‘onbekend’ ingevuld. 

 

8.2.5 Gecontroleerde kwaliteitsverklaring ruimteverwarming - PV-cellen 

Antwoordcategorieën: 
- Merk 
- Model 
- Vermogen (per paneel of per m2) 

 
Toelichting: 
Van de PV-cellen dient de volgende algemene informatie genoteerd te worden: merk, model, 
vermogen. Op basis van deze gegevens over het specifieke toestel kan achteraf worden nagegaan of 
er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is van het toestel. Maak zo mogelijk een foto van het 
typeplaatje en eventuele keurmerken. Dit geldt voor de volgende type toestellen: 
- Zonnestroomsystemen (merk, model, vermogen per paneel of per m2) 
 
Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs van het toegepaste materiaal of installatie. Op de 
verklaring wordt vermeld dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform 
een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-
Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die 
gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  
Bij bcrg.nl zijn eventueel ter controle alle verklaringen te vinden, voor zowel installaties als 
bouwkundige zaken. 
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Hoofdstuk 9 Vocht en Schimmel 

9.1 Vocht aanwezig in woning? 
Antwoordcategorieën: 

- Ja 
- Nee 

 
Toelichting: 
Er dient aangegeven te worden of er vochtproblemen (bijv. lekkages) aangetroffen zijn in de woning. 
Met vochtproblemen wordt niet bedoeld oude vocht- of lekkage plekken die droog en/of verholpen 
zijn, in dat geval zijn er geen vochtproblemen en dient gekozen te worden voor “nee”. 
Vochtproblemen zijn te herkennen aan bijvoorbeeld: 
- beslagen ramen 
- muffe lucht 
- loslatend stucwerk 
- ongedierte (pissebedden en zilvervisjes) 
- rottend houtwerk 
- schimmel op het behang of stucwerk 
- natte plekken in de muur 
- zoutuitslag 
 
Indien het antwoord nee is, zijn er geen verdere vragen die ingevuld hoeven te worden voor dit 
onderdeel.  
 
Indien het antwoord ja is, dient er aangegeven te worden in welke ruimte het vocht is aangetroffen 
en wat de oorzaak van het vocht is. 
Per ruimte dient aangegeven te worden of in de betreffende ruimte vochtproblemen aanwezig zijn. 
Default staan de waarden bij de verschillende ruimten op “nee”. 
 

9.1.1 Ruimte 

Antwoordcategorieën: 
- Toilet 
- Badkamer 
- Berging 
- Keuken 
- Woonkamer 
- Entree 
- Zolder 
- Kelder 
- Slaapkamer 1 
- Slaapkamer 2 
- Slaapkamer 3 
- Slaapkamer 4 
- Andere ruimte 

 
Indien bij een of meerdere ruimten gekozen is voor “ja”, dient vervolgens voor die betreffende 
ruimte(n) een keuze gemaakt te worden uit de volgende categorieën oorzaken van de 
vochtproblematiek. 
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9.1.2 Oorzaak vocht 

Antwoordcategorieën: 
1. GD: Lekkages t.p.v. gevel(s) en/of dak(en) 
2. DV: Doorslaand vocht door gevel(s) 
3. HWA: Lekkage tpv hemelwaterafvoer 
4. OV: Optrekkend vocht 
5. CB: Condens op beglazing 
6. CO: Condens op overig 

 
Lekkages tpv gevel(s) en/of dak(en) 
Lekkages zijn te herkennen aan vochtplekken in de constructie (bijv. kringen in houtwerk 
(binnenzijde)), beschadigde afdichtingen, een ontbrekende dakpan, een poreus plat dak (bijv. vochtig 
plafond tpv doorvoeren/ lichtpunten). 
 
Doorslaand vocht door gevel(s) 
Het gaat hierbij om vochtplekken die ontstaan doordat het grondniveau aan de buitenzijde hoger is 
dan het vloerniveau binnen in het gebouw. De aarde die tegen de muur aanligt zorgt voor een 
zijwaartse druk, waardoor er water in de muren dringt en soms, met name in kelders, het huis 
binnendringt. 
 
Lekkage tpv hemelwaterafvoer 
Lekkage tpv hemelwaterafvoer is te herkennen aan bijvoorbeeld poreus metselwerk dat beschadigd 
is door vorst (bijv. achter de HWA) of een gebarsten HWA-leiding. 
 
Optrekkend vocht 
In geval een bouwwerk in contact staat met de bodem (buiten) kan vocht optrekken door 
funderingen via de muren naar de begane grond van een woning. Dit kan bijvoorbeeld ter hoogte van 
de plinten zorgen voor het losraken van bepleistering. 
Optrekkend vocht is te herkennen aan: 

- het loslaten van stucwerk of pleisterwerk 
- vochtige plekken achter en boven de plinten 
- schimmel op het behang 

 
Condens  
De lucht die door een gebouw circuleert bevat waterdamp die in de vorm van water wordt losgelaten 
als de lucht afkoelt (condensatie genoemd). De temperatuur waarbij condensatie optreedt wordt het 
"dauwpunt" genoemd. De waterdruppeltjes die hierbij ontstaan lijken op dauwdruppeltjes die zich 
vormen op koude oppervlakken, zoals ruiten of buitenmuren. Soms veroorzaakt de condensatie die 
zich op een muur vormt vochtplekken die goed zichtbaar zijn, maar niet kunnen worden 
toegeschreven aan bijvoorbeeld optrekkend vocht. Een keuze moet gemaakt worden tussen condens 
op ruiten (beglazing) of condens op overig (bijv. binnenzijde van de buitenmuren). 
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9.2 Schimmel aanwezig in woning? 
Antwoordcategorieën: 

- Ja 
- Nee 

 
Toelichting: 
Er dient aangegeven te worden of er schimmel is aangetroffen in de woning. Met schimmel wordt 
niet bedoeld oude schimmelplekken die verholpen zijn, in dat geval is er geen schimmel aanwezig en 
dient gekozen te worden voor “nee”. 
Schimmel kan de volgende uiterlijke verschijningsvormen hebben: 

- Donkere verkleuringen (zwartbruine schimmel) 
- Zwarte puntjes 
- Waasvorming/ lichte verkleuring 
- Vlekjes, donsjes 

Schimmel komt vaak voor op sauswerk, behang, of op voegen en kitranden, met name in vochtige 
ruimten. Soms is een muffe lucht waarneembaar. 
 
Indien er geen schimmel is aangetroffen, dient gekozen te worden voor nee. Er zijn dan geen verdere 
vragen die ingevuld hoeven te worden voor dit onderdeel.  
 
Indien er wel schimmel is aangetroffen is het antwoord ja en dient er aangegeven te worden in welke 
ruimte de schimmel is aangetroffen en in welke omvang de schimmel is aangetroffen. Per ruimte 
dient aangegeven te worden of er schimmel is aangetroffen. Default staan de waarden bij de 
verschillende ruimten op “nee”. 
 
Indien bij een of meerdere ruimten gekozen is voor “ja”, dient vervolgens voor die betreffende 
ruimte(n) een keuze gemaakt te worden wat de omvang van de schimmelklachten in m2 is. 
 
Omvang schimmelvorming in m2:  

1. <= 0,10 m2, zeer gering  
2. <= 0,25 m2 
3. 0,25 – 0,50 m2 
4. 0,50 – 1,00 m2 
5. >1,00 m2 


