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Datum:  19-11-2020 
Ons kenmerk: 00.166.173 
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: NTA 8800 vervangt NEN 1068  

Bijlage(s): - 
 
 
Geachte certificaathouder, 
 
Per 1 januari wordt de vanuit het Bouwbesluit aangewezen norm NEN 1068 “Thermische 
isolatie van gebouwen - Rekenmethoden” voor de bepaling van de Rc-waarde en de  
U-waarde vervangen door de NTA 8800 “Energieprestatie van gebouwen - 
Bepalingsmethode”. 
 
Tot 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen uitgedrukt in de 
energieprestatiecoëfficiënt EPC, bepaald volgens NEN 7120 (BB-artikel 5.2). Naast veel 
andere aspecten maken de warmteweerstand Rc van de uitwendige 
scheidingsconstructies en de warmtedoorgangscoëfficiënt U van ramen, deuren, kozijnen 
en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen onderdeel uit van die bepaling van de 
EPC. De Rc- en de U-waarden dienen tot die datum bepaald te worden volgens  
NEN 1068. In BB-artikel 5.3 worden de minimale Rc-waarden en maximale U-waarden 
gesteld. 
 
Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen EPC vervangen door BENG 
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen) met als aangestuurde bepalingsmethode de NTA 
8800. Per die datum wordt als bepalingsmethode voor de warmteweerstand Rc en de 
warmtedoorgangscoëfficiënt U ook de NTA 8800 aangestuurd. Dit wil zeggen dat per 1 
januari 2021 de EPC wordt vervangen door BENG en de NEN 7120 en NEN 1068 
vervangen door de NTA 8800. 
 
Consequenties van de aansturing van NTA 8800 per 1 januari 2021 als 
bepalingsmethode voor de warmteweerstand Rc en de warmtedoorgangscoëfficiënt 
U: 
 
Bij de bepaling van de warmteweerstand Rc overeenkomstig de NTA 8800 in vergelijking 
met NEN 1068 is de toeslagfactor voor de bouwkwaliteit vervallen. Om dit te compenseren 
wordt de Rc-waarde eis in het Bouwbesluit verhoogd: de in BB-artikel 5.3 “Thermische 
isolatie”, BB-artikel 5.6 “Verbouw” en BB-artikel 5.7 “Tijdelijk bouwwerk” gestelde 
grenswaarden voor de warmteweerstand worden per 1 januari 2021: 
1,3 m2.K/W wordt 1,4 m2.K/W 
2,0 m2.K/W wordt 2,1 m2.K/W 
2,5 m2.K/W wordt 2,6 m2.K/W 
3,5 m2.K/W wordt 3,7 m2.K/W 
4,5 m2.K/W wordt 4,7 m2.K/W 
6,0 m2.K/W wordt 6,3 m2.K/W 
 
Dat wil zeggen dat deze verhoging overeen komt met het vervallen van de toeslagfactor 
van 5 % (andere gevallen). In situaties waarin de toeslagfactor van 5 % van toepassing is, 
is dit dus alleen een rekenkundige aanpassing. 
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Bij gecertificeerde geprefabriceerde elementen/bouwdelen wordt echter de toeslagfactor 
van 2 % “gecertificeerd kwaliteitsborgsysteem” gehanteerd. Daar betekent dit niet alleen 
een rekenkundige aanpassing, maar ook een praktische aanpassing (bijvoorbeeld het iets 
dikker maken van de elementen). 
 
Samengevat: per 1 januari 2021 wijzigen de bepalingsmethode en de grenswaarden voor 
de warmteweerstand Rc, echter de prestatie op zich wijzigt niet (situaties waarin conform 
NEN 1068 de toeslagfactor van 5% van toepassing is) of in zeer geringe mate (situaties 
waarin conform NEN 1068 de toeslagfactor van 2% van toepassing is).  
 
Voor de warmtedoorgangscoëfficiënt U van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk 
te stellen constructie-onderdelen wijzigt per 1 januari 2021 de bepalingsmethode, echter 
dit heeft geen invloed op de berekende prestaties. De grenswaarden in het Bouwbesluit 
blijven gelijk. Uitzondering hier op zijn vlakke samengestelde buitendeuren, waar de 
gewijzigde bepalingsmethode wel van invloed kan zijn op de prestaties. 
 
Bij de geplande wijzigingen van de beoordelingsrichtlijnen (BRL) in 2021 zal in de 
relevante BRL’en de NTA 8800 worden aangewezen. Met dit schrijven verzoeken wij u om, 
vooruitlopend op de wijziging van de BRL, vanaf 1 januari 2021 de hierboven omschreven 
aanpassingen in de berekeningen en wijzigingen van de Bouwbesluiteisen te hanteren. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
 
SKH 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn, directeur  

 


