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Hieronder volgt een kleine opsomming van begrippen, voor De Strijp  

 

EPC = 0 

EPC = 0 wil zeggen dat het gebouw gebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op 

jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt. Alleen het 

gebouw gebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee. Eventuele maatregelen op gebiedsniveau kunnen 

via NVN 7125 (Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) bij de EPC-berekening worden 

gewaardeerd. 

Gebruik begrip 

Het begrip “EPC = 0” wordt gebruikt door opdrachtgevers (zowel particulieren als professionals) en 

architecten bij de planontwikkeling, en ook door beleidsmakers. De huidige eis volgens het Bouwbesluit 

2012 voor een nieuwbouwwoning is een EPC van maximaal 0,4. 

 

Bijna energie neutrale gebouwen (BENG) 

Een bijna-energie neutrale woning of een bijna energieneutraal gebouw heeft een EPC van bijna nul. Het 

beleid is er op gericht dat wettelijke energieprestatie-eisen per 1 januari 2021 zullen gelden, zodat 

nieuwe gebouwen en nieuwbouwwoningen bijna-energieneutraal zijn. De eisen worden echter niet meer in 

een EPC-waarde uitgedrukt, maar in de zogenoemde BENG-eisen. [bron: Nationaal Plan BENG] 

Gebruik begrip 

Het begrip ‘bijna-energieneutraal’ wordt gebruikt voor beleidsstukken en beleidsstudies van de centrale 

overheid. Het begrip wordt vooral gebruikt door ambtenaren en onderzoekers/adviseurs. 

 

Gebruiker gebonden energie 

Dit is de energie die de gebruiker verbruikt voor koken en huishoudelijke elektrische apparatuur. 

 

Gebouw gebonden energie 

Dit is de energie die nodig is voor ruimteverwarming en -koeling, tapwaterverwarming, ventilatie, 

verlichting en hulpenergie van de woning. 

 

Nul op de Meter 

Bij een Nul op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie 

(o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur 

op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij 

gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door 

Nederlandse normen. 
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Definitie van een zuiver nul op de meter gebouw 

Een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is,  inclusief 

energie voor vervoer (wagenpark en openbaar vervoer). En een jaarlijkse schatting aan kWh voor het 

bouwen en slopen van het gebouw, de apparatuur, bouwmateriaal, voedsel, inventaris, kleding van de 

gebouwgebruikers. En een redelijk deel van de gebiedsgebonden energie. Al deze energie wordt binnen de 

projectgrens opgewekt. Het label Zuiver Nul op de Meter Gebouw wordt pas uitgegeven nadat 

er een jaar door een onafhankelijke partij gemonitord is dat de energiestroom inderdaad per saldo nul 

was en als alle leveranciers van alle producten de garantie hebben gegeven dat het geleverde 10 jaar na 

levering ook op dezelfde manier blijft werken. 

 

Nul-op-de-meter-woning 

Een nul-op-de-meter-woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. 

Hierbij wordt gerekend met het totale energieverbruik (gebouw gebonden plus gebruikers gebonden 

energieverbruik) min de opbrengst van lokale duurzame bronnen, uitgaande van standaard 

klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de 

bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen. 

Wanneer een partij (bijv. ontwikkelaar of corporatie) wil garanderen dat het energieverbruik op nul 

uitkomt, is een energieprestatiecontract nodig. Voor banken kan een energieprestatiecontract zekerheid 

bieden om extra financieringsruimte aan kopers te verlenen.  

Gebruik begrip 

Het begrip Nul-op-de-meter-woning wordt gebruikt door ministers, Kamerleden en vooruitstrevende 

ontwikkelaars en corporaties bij beleidsvraagstukken en planontwikkeling van woningbouwprojecten.  

Definitie volgens Tijdelijke regeling hypothecair krediet, artikel 1c 

Een nul-op-de-meter-woning is een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor 

gebouw gebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en 

met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikers gebonden energie van ten minste 

o 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;  

o 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of 

o 1.780 kWh indien het een appartement betreft. 

 

Conclusie 

Het begrip nul op de meter is dus een andere waarde dan de wettelijke verplichte EPC norm. De kopers 

dienen met een berekening aan te tonen, dat zij voldoen aan een EPC van 0 en daarnaast nog de 

additionele energieopwekkingscapaciteit voor de gebruikers gebonden energie kunnen overleggen, zoals 

hierboven is genoemd. (zichtbaar bij de resultaten in de EPC-berekening) Als de gemeente Doesburg bij 

de oplevering van de woning kan controleren, dat voldaan is aan alle maatregelen, ben ik van mening dat 

de korting kan worden verrekend. 

 

Toelichting richting initiatiefnemers 

Met de huidige generatie “slimme meters”, wordt saldering eenvoudig zichtbaar. De gevraagde en 

geleverde energie wordt dan tegen elkaar weggestreep, waardoor het resultaat op nul zal uitkomen. Of 

zelfs onder de nul? 

(Salderen = de gebruikte energie minus de zelf opgewekte energie = Resultaat) 

 


