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Dossier 2 
De tweede controle heeft een label B met een startwaarde van 178,14 kWh/m2.jaar. Bij deze controle zijn 
vier afwijkingen geconstateerd. De uiteindelijke afwijking valt binnen de norm van 8% en binnen de 5 
toegestane afwijkingen. Het uiteindelijke label na het doorvoeren van de onderstaande 4 afwijkingen is 
label C met een waarde van 193,02 kWh/m2.jaar. Hoewel de controle dus niet kritiek is vindt er wel een 
labelsprong plaats van label B naar label C. De grens van label B naar C ligt zoals eerder gesteld op de 
190 kWh/m2.jaar. 

- Er is fout geconstateerd bij het onderwerp daken. Er is verkeerde isolatiedikte opgenomen bij 
het schuine dak van de woning en de twee platte daken ontbreken in de opname. 

- De dakkapel heeft een verkeerde oriëntatie.  
- De kwalificatie van het glas naast de voordeur is HR++ glas i.p.v. dubbel glas. 
- De leidinglengtes naar de keuken en badkamer zijn onjuist opgenomen. 

 
Dossier 3 
De derde controle heeft een B label met een startwaarde van 177,65 kWh/m2.jaar. Bij deze controle zijn 
acht afwijkingen geconstateerd. De uiteindelijke afwijking valt binnen de norm van 8% maar er zijn wel 
meer dan de 5 toegestane afwijkingen geconstateerd. Het dossier is daarom kritiek1. Het uiteindelijke 
label na het doorvoeren van de onderstaande 8 afwijkingen is label C met een waarde van 193,02 
kWh/m2.jaar. Hier vindt dus ook een labelsprong plaats van label B naar label C alhoewel de afwijking 
dus onder de 8% blijft.  

- Er is vloerisolatie opgenomen terwijl dat niet onderbouwd is in het dossier.  
- Het platte dak van de aanbouw is opgenomen op basis van een, door de opdrachtgever 

genoemd bouwjaar. Dit is verder echter niet onderbouwd in het dossier. 
- De zijwangen van de dakkapel zijn vergeten in de invoer. 
- De gevelisolatie is op basis van een bouwjaar van 2015-2017 opgenomen. Dit is op basis van 

opgave van de opdrachtgever en verder niet onderbouwd in het dossier. 
- Het glas in de voorgevel is ingevoerd met een verkeerde oriëntatie. 
- In de opname is een geïsoleerde deur ingevoerd terwijl dat niet aantoonbaar is vanuit het 

dossier. 
- De thermische eigenschappen van leidingdoorvoeren zijn opgenomen. In deze woning is dit niet 

van toepassing. 
- De leidinglengtes naar de keuken en badkamer zijn verkeerd opgenomen. 

 
Uit onze analyse blijkt dat het label C conform is. Bij één van de drie dossiers is het verschil onder andere 
te herleiden naar een verschil in interpretatie (dit verschil is inmiddels voorgelegd en zal worden 
geharmoniseerd). Bij een tweetal dossiers is de aangeleverde informatie anders dan de informatie 
aangeleverd bij dossier 1. Door de foutmarges die er zijn, is er bij geen opname een uitkomst die 8% of 
meer afwijkt. Bij dossier 3 zijn er meer dan 5 afwijkingen geconstateerd en is deze controle dus wel kritiek1. 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Coördinator / (Lead) auditor 
SKGIKOB en SKW Certificatie 
 
 
 

                                                 
1 Een kritieke afwijking heeft de consequentie dat energieprestatie-rapport na het opheffen van de afwijking(en) 
opnieuw geregistreerd dienen te worden. Tevens dient er door de CI een extra aanvullende projectcontrole 
uitgevoerd te worden. 




