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INFORMATIE OVER DE NTA8800 
 
 

Per 1 januari 2021 verandert de huidige methodiek voor bepaling van de EI (energie-index) van een 
(woon)gebouw. Iedereen krijgt te maken met de nieuwe bepalingsmethode; de NTA8800. De Energie-
Index wordt in de nieuwe bepalingsmethode vervangen door de indicator primair fossiel 
energiegebruik (kWh/m2). 
 

WAAROM WORDT DE HUIDIGE BEPALINGSMETHODE VERANDERD? 
 

Tegenwoordig zijn er steeds meer gebouwen met een zeer laag energiegebruik. De huidige 
bepalingsmethodiek bleek niet meer geschikt om het energiegebruik te berekenen van zeer 
energiezuinige gebouwen. Daarnaast was er vanuit de markt sterk behoefte aan een methode om een 
link te leggen met de indicator primair fossiel energiegebruik (kWh/m2). Hiermee kan het werkelijke 
energiegebruik van een (woon) gebouw worden vastgelegd. Daarnaast verdwijnt met de nieuwe 
bepalingsmethodiek ook het onderscheid tussen de meetmethode voor bestaande bouw en 
nieuwbouw, en  ook het onderscheid tussen woongebouwen en utiliteitsgebouwen.  
 

WAT BETEKENT DE NTA8800 VOOR DE HUIDIGE ENERGIELABELS? 
 

De labels die al zijn opgenomen blijven 10 jaar geldig. Echter, met de nieuwe bepalingsmethode 
verandert de indicator waarmee de energieprestatie wordt bepaald. Volgens de nieuwe 
bepalingsmethode moeten er meer gebouwkenmerken worden vastgelegd. Daardoor veranderd de 
klassegrens voor het energielabel. De verwachting is dat meer dan de helft van de woningen een ander 
label krijgt volgens de nieuwe methodiek.  
 

Op het moment dat het huidige label is verlopen en de energie–index van de woning wordt bepaald 
aan de hand de NTA8800, krijgt een woning hoogstwaarschijnlijk een ander label. Indien het label 
verandert, kan dit invloed hebben op de puntentelling van de Woning Waardering en daarmee op de 
huurprijs. 
 

NIEUWE SOFTWARE VOOR BEPALING VAN DE WARMTEVRAAG 
 

Sinds kort is de eerste versie van de nieuwe software van de NTA8800 beschikbaar. Hiermee krijg je 
alvast een beeld van welke invoer benodigd is en welke informatie relevant is om de warmtevraag van 
(woon)gebouwen te bepalen.  
 

HOE BEREIDT WAN ZICH VOOR OP DE INVOERING VAN DE NTA8800? 
 

Woning Advies Nederland (WAN) heeft op dit moment een strategisch samenwerkingsverband met 
verschillende inspectie – en adviesbureaus in de markt. Ook zijn we actief in de AvEPA; de 
brancheorganisatie voor Energie Prestatie Adviesbureaus. Verder hebben we een samenwerking met 
opleidingsinstituut Kader. We stellen ruimte beschikbaar om adviseurs op te leiden en voor te bereiden 
op de nieuwe opnamemethodiek NTA8800.  
 

Woning Advies Nederland adviseert verschillende opdrachtgevers ten aanzien van het berekenen van 
de warmtevraag van gebouwen, complexen en woningen. Indien u hier meer over wil weten neem dan 
contact met ons op via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl. 
 


