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WAAROM EN VOOR  WIE? 
Het klimaatakkoord van 10 juli 2018 beschrijft dat bedrijven 

en organisaties in de sector ‘Gebouwde omgeving’ in 2050 

geen CO2 meer mogen uitstoten. Dat is een verduurzamings-

opgave die de nodige gevolgen heeft. Zo geldt bijvoorbeeld 

dat voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteits-

bouw, aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 

2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutra-

le (BENG). Voor woningcorporaties geldt dat zij hun woningen 

gemiddeld op energielabel A moeten hebben in 2030. Maar 

ook banken werken toe naar een duurzame portefeuille: zo 

financieren banken vanaf 2023 alleen nog maar “groene pan-

den”. Kortom: duurzaamheid is of wordt voor alle vastgoed-

eigenaren of - beheerders voelbaar, zowel in de woningbouw 

als in de utiliteit.  
 

DE TERMEN UITGELEGD 
Er zijn diverse duurzaamheidsconcepten: soms gaat het om 

een pakket van eisen en soms om termen die publiekelijk ge-

meengoed zijn geworden. Ze worden alleen wel overal anders 

ingezet. Hieronder lichten wij een aantal termen toe die er 

volgens ons toe doen.  

 

BENG  

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. BENG is ge-

baseerd op het principe ‘trias energetica’. Dit principe bestaat 

uit 3 stappen, hieronder lichten we ze kort toe:  

 

1. Beperk de energievraag  

De energievraag wordt beperkt door hoogwaardig te isoleren 

en door in hoge mate luchtdicht te bouwen. Hierdoor is het 

warmteverlies minimaal. Ook zonwering en overstekken kun-

nen bijdragen aan het beperken van de energievraag.  

 

2. Gebruik duurzame energie  

Inzet van duurzame technieken als warmtepompen, warmte-

terugwinning en zonnepanelen.  

 

3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk in 

De gebruikte fossiele brandstoffen worden ingezet met de  

 

nieuwste technologie om zodoende efficiënt te worden ge-

bruikt. Op dit moment moeten alle nieuwe gebouwen vol-

doen aan de wettelijke (Energieprestatiecoëfficiënt) eis.  

 

Bij de huidige EPC kan een gebouw met een hoge warmte-

vraag en veel PV-panelen toch voldoen, bij BENG kan dit niet 

meer omdat er ook eisen worden gesteld aan de maximale 

energiebehoefte voor verwarming en koeling en aan het maxi-

maal primair fossiel energiegebruik. In 2020 moeten alle nieu-

we gebouwen voldoen aan de BENG-eisen, sinds 1 januari 

2019 geldt dit voor overheidsgebouwen.  

 

Om aan BENG te kunnen voldoen worden er aan onderstaan-

de aspecten eisen gesteld (parallel aan de trias energetica).  

1. Maximale energiebehoefte voor verwarmen en koelen  

2. Minimaal aandeel hernieuwbare energie  

3. Maximaal primair fossiel energiegebruik  

 

ENG  

Een Energie Neutraal Gebouw wekt zelf alle energie op die 

benodigd is voor verwarming, koeling en ventilatie. De ener-

gie die bewoners zelf verbruiken (bijvoorbeeld voor verlich-

ting, vaatwasser, droger enz.) wordt niet door de woning op-

gewekt.  

 

NOM  

NOM staat voor ‘Nul Op de Meter’. Dit betekent dat alle ener-

gie die de woning verbruikt, inclusief de energie die de bewo-

ners zelf verbruiken, wordt opgewekt door de woning. De 

bewoner blijft wel aangesloten op het elektriciteitsnet om zo 

energie te kunnen terugleveren of energie te kunnen afne-

men. Over een heel jaar gezien zal de bewoner op nul uitko-

men.  

 

Er wordt vaak over klimaatneutraal, energieneutraal en CO2- 

neutraal gesproken. Wij spreken over BENG, ENG en NOM, 

omdat hier landelijk vastgelegde kaders aan ten grondslag 

liggen en dat een professioneel vertrekpunt is voor onze 

dienstverlening.  


