EPBD III Richtlijnen – MPZ Werkgroep Wetgeving (oktober 2021)
Waarom het EPBD
Vanaf 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor BENG (Bijna Energieneutrale
Gebouwen). Deze eisen komen uit het energieakkoord en uit de EPBD (Europese Energy Performance
of Buildings Directive). Doel is om een gebouw zo te ontwerpen dat er minder energiebehoefte
ontstaat, er niet of minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen zoals aardgas en er
zoveel als mogelijk zelf energie wordt opgewekt.

Welke maatregelen vallen onder de EPBD
1. Systeemeisen technische bouwsystemen zoals voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie,
warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen.
2. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen
De keuringsverplichtingen hiervoor zijn in het EPBD III herzien en gelden vanaf een nominaal
vermogen van 70 kW of meer. Dit geeft in de praktijk nog wel wat verwarring. Die 70 kW gaat niet
over het elektrisch vermogen maar op het wamtewisselend vermogen. Dit staat vermeld op de specs
van de apparatuur. Een installatie van 40 kW elektrisch vermogen gaat dan algauw over de 100 kW
vermogen. Op de website staat dit handige staatje:
Airconditioningsystemen
Systeem

Keuring energieprestatie?

Airconditioningsystemen <= 70 kW nominaal vermogen

Niet verplicht

Airconditioningsystemen > 70 kW nominaal vermogen

Verplicht

Verwarmingssystemen
Systeem

Keuring energieprestatie?

Gasgestookte verwarmingssystemen 70 –100 kW

Verplicht, gaat in vanaf 10 maart 2024

Gasgestookte verwarmingssystemen > 100 kW

Verplicht

Verwarmingssystemen met vaste of vloeibare brandstoffen > 70 kW

Verplicht

Verwarmingssystemen zonder brandstoffen (bijvoorbeeld elektrische
warmtepompen) > 70 kW

Verplicht

3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer
In EPBD III is ook een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen op het eigen terrein opgenomen die geldt vanaf 10 maart 2020.
Informatie over het EPBD
Veel informatie kun je vinden op de site van de RVO. Zo zijn er handige infographics met doorlinks
naar achtergrondinformatie. De volgende webpagina’s leiden je naar veel nuttige informatie:
Vanaf wanneer gelden de eisen uit het EPBD epbd-eisen-aan-gebouwen.pdf (rvo.nl) en
Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III | RVO.nl | Rijksdienst
Digitale rekentool
De herziene EPBD nr III geldt voor Nederland vanaf 10 maart 2020. Om te bepalen of je gebouw
gereed is voor slimme toepassingen is er een digitale rekentool vanaf 10 maart 2021 beschikbaar. Zie
de website https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-enregels/nieuwbouw/epbd-iii/smart-readiness-indicator

Laat je adviseren
De wetgeving is niet eenvoudig en het is verstandig om samen met de technische adviseurs en
keuringsinstanties te kijken naar de voor jouw situatie geldende eisen en mogelijkheden. Controleer
of jouw keuringsinstantie gecertificeerd is. Dat kun je doen op de site van het SCIOS welke inspecties
het bedrijf mag uitvoeren. SCIOS - Home
Er geldt een overgangsregeling dat een SCIOS Scope 1 en 2 inspectie gelijkwaardig is met een EPBDinspectie. Deze inspectie dient eens in de vier jaar uitgevoerd te worden. De overgangsperiode geldt
tot 10 maart 2022. Dan is de SCIOS scope voor de EPBD-inspectie beschikbaar. Vanaf dat moment
heb je twee jaar de tijd om op 10 maart 2024 aan de EPBD verplichtingen te voldoen met de
inspectie volgens de EPBD-scope.
Nieuwe ontwikkelingen
Let op, houdt ook de wijzigingen in de gaten.
1. Eisen hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties (n.a.v. RED II)
Indien meer dan 25% vervanging van gebouwschil + installaties, dan moet je verplicht
hernieuwbare energie toevoegen, bijv. zonnepanelen of een warmtepomp.
2. Duurzaam gebruik daken (industrie, parkeergarages e.d.)
Bij nieuwbouw voor industriële doeleinden, parkeergarages e.d. kan de gemeente in de toekomst
aanvullende eisen stellen aan het aanleggen van groene- en/of zonnedaken.
Lees de regels en kijk op de Infographics
De Overheid heeft een paar handige infographics beschikbaar gesteld. We geven ze hieronder met
de doorlinks weer.

Voorbeeld infographic eisen aan gebouwen : epbd-eisen-aan-gebouwen.pdf (rvo.nl)

Voorbeeld hoe geschiedt de handhaving : epbd-het-handhaven-in-een-opslag.pdf (rvo.nl)

Voorbeeld checklist keuringsplicht : epbd-keuringsplicht-energieprestatie-infographic.pdf

(rvo.nl)

Voorbeeld checklist thermostatische regelingen en waterzijdig inregelen bestaande gebouwen :

epbd-thermostatische-regelingen-en-waterzijdig-inregelen-infographic.pdf (rvo.nl)

