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EPA en Assets Energie bevatten dezelfde rekenkern en voorkant van de software. Releasenotes zijn
om deze reden voor beide applicaties van invloed, tenzij anders aangegeven. Project update
(conversies) vanaf eerdere versies en EPA-W worden ondersteund.
Definities:
•
•
•

GUI = (Graphical User Interface, oftewel voorkant van de applicatie)
Mapping = Aansluiting datavelden GUI op rekenkern
Conversie = Aanpassingen datavelden van oudere versies naar de huidige versie

Heb je nog vragen over NTA8800 neem dan contact op met onze service & supportafdeling.
We zijn bereikbaar op 015 - 2133 174 of mail naar assets@vabi.nl of epa@vabi.nl

Assets Energie en EPA 8.3.0 (4 Mei 2021)
Inlezen in oudere versies

De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in 8.3
kunnen daarom niet geopend worden in 8.2 en eerder.

Invloed op rekenresultaten
•

•
•
•

Constructie (detailopname): Bij de invoeren U-kozijn, U-glas en PSI-glas met omtrek en
oppervlakten wordt nu de berekende U-waarde getoond en gevuld in het monitorbestand.
Bovendien is de mapping verbeterd.
Verwarming: de mapping van de onbekende opwekker is verbeterd.
De mapping van beschaduwing is verbeterd met betrekking tot brede belemmering.
Tapwater - Circulatieleidingen geïsoleerd. De mapping van de basismethode (ook van
toepassing bij detailinvoer als gegevens onbekend zijn) is verbeterd.

Bij detailopname gegevens onbekend worden dezelfde datavelden vanuit de GUI
gebruikt bij de basisopname.
o Als het onbekend is dat de circulatieleiding geïsoleerd is, kan nu nog wel de diameter
van de leiding ingevoerd worden. Afhankelijk van de invoer kan deze slechter of beter
uitpakken. Bij invoer van diameter = onbekend is - bij een casus die doorgerekend is de orde grootte van het verschil in resultaten ~+60 kWh/m2.
Rekenzone – algemeen: De datavelden met betrekking tot leidingdoorvoeren HWA VWA zijn
in aansluiting op de NTA 8800 uitgebreid.
Er is een invoerfout toegevoegd als de deelfunctie hetzelfde als de hoofdfunctie is (Utiliteit).
o

•
•

Assets Energie
•

•
•
•
•
•
•
•

Filters:
o Actieve filters wordt nu dikgedrukt weergegeven, actieve groupboxen blauw.
o Resultaten: het is nu mogelijk om te filteren op labelverschil tussen pre-label en
geregistreerd label. Als de filter ingesteld staat op -1 worden alle woningen getoond
die 1 label gunstiger worden, bijvoorbeeld van C naar B.
o De belangrijke datavelden van objecten – algemeen zijn nu opgenomen als filter, en
als kolommen.
De kolommen Objecttype, Bouwfase en Opname zijn toegevoegd voor de Excel export vanuit
het objecten scherm.
Er is een crash met betrekking tot kopiëren van koeling verholpen.
De kolominstellingen worden bewaard voor constructies en deelvoorraden.
Connector: Er is een melding toegevoegd indien met betrekking tot het overschrijven van de
licentie met betrekking tot het aantal woningen.
De menustructuur is verbeterd. Tools heet nu Mutatietools en de beheer en database
functionaliteiten onder tools zijn verplaatst naar beheer en database.
De BAG tool is weer operationeel. De achterliggende BAG database is geactualiseerd op 8
november 2020. De BAG tool is nu ook per object te gebruiken.
Bij het updaten worden berekende resultaten automatisch verwijderd.

Overige
•

•

•
•
•
•

Tapwater
o Circulatieleiding (detailopname): het is niet langer mogelijk om detailinvoer bekend
met onbekend te combineren. Dit gaf voorheen een BENG1,2 foutmelding.
o De relevantie van opstelplaats voorraadvat is verbeterd.
Verwarming:
o De relevantie van opwekking binnen thermische schil is verbeterd.
o De invoer van afgiftesystemen > 4 meter is verbeterd.
 Datavelden ‘Aantal stralers’ en ‘Specifiek warmtevermogen [W/m2]’ is
verwijderd voor donkerstralers
 Dataveld ‘Aantal ventilatoren’ bij luchtverwarming is verwijderd.
 De relevanties van ingeblazen lucht na verwarmd en positie afgiftesysteem
zijn verbeterd.
 Inblaasrichting is toegevoegd.
Koeling (detailopname): de invoer van leidingen is verbeterd.
Constructie (detailopname): Bij de invoeren U-kozijn, U-glas en PSI-glas wordt nu de
berekende U-waarde getoond en gevuld in het monitorbestand.
Het is mogelijk om voor tapwater de invoer van een andere rekenzone over te nemen.
Monitorbestand / registeren:
o Tapwater – douche WTW is de weergave op het energielabel verbeterd bij onbekend.
o Isolatie van het dak bij dak hellend en dak plat wordt weer doorgegeven op het label.
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Voor Assets Energie wordt de ‘VendorSoftwareKey’ Vabi Assets Energie NTA8800
gebruikt.
o De relevantie voor ‘omgevingsvergunning op basis van EPC’ is verbeterd.
o Het software specifieke deel van het monitorbestand is gereduceerd tot het
betreffende object – in plaats van alle objecten in de EPA file – om problemen met
betrekking tot de bestandsgrootte bij registeren te voorkomen.
o Het vullen van het monitorbestand (en dus de weergave van het energielabel) in
algemene zin – en specifiek voor meerdere rekenzones is verbeterd.
Er is geen limiet meer aan het aantal in te vullen BAG objecten.
Er is een eerste versie van de Rapportage (Excel) per gebouw.
Bij het aanmaken en direct annuleren van een geometrie is door middel van naamgeving,
icoon en toelichting verduidelijkt dat de geometrie nog geen constructie heeft en dus niet
rekent.
De koudebehoefte wordt nu getoond voor invoer van kwaliteitsverklaringen.
EPA: de tegellijst van de installatie houdt nu rekening met de relevantie voor 1 of 2
tapwatersystemen.
EPA: Het rekenen en opslaan van resultaten is verbeterd. Als de constructie of installatie
wordt aangepast worden alle onderliggende objecten opnieuw berekend.
o

•
•
•

•
•
•

Assets Energie 6.62 (4 Mei 2021)
•
•
•

Er zijn geen wijzigingen die invloed hebben op de rekenresultaten.
Voor Woonlasten zijn de huurtoeslagen voor 2021 geactualiseerd.
De versiecheck voor updates is uitgeschakeld.

Assets Energie en EPA 8.2.0 (6 April 2021)
Inlezen in oudere versies

De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in 8.2
kunnen daarom niet geopend worden in 8.1.

Invloed op rekenresultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

De mapping van een zonnecollector onbekend is verbeterd. Deze rekent nu als niet beglaasd
in plaats van als beglaasd.
De optie Lengte kanaal buitenaansluiting Onbekend (ventilatie) rekent nu door (als
ongeïsoleerd).
Verwarming: het is bij lokale opwekkers en elektrische verwarming mogelijk om het ‘Aantal
lokale toestellen’ op te geven.
Ventilatie: Subsysteem A2d (onbekend) rekent nu door.
De mapping van zijbelemmeringen is verbeterd.
De mapping voor projecten die een BENG 2 & 3 foutmelding hadden gerelateerd aan de
geometrie.
De mapping voor een zonnecollector met een kwaliteitsverklaring is verbeterd, waardoor een
specifiek project nu wel doorrekent.
Invoerfouten:
o Tapwater: als het veld ‘circulatieleidingen geïsoleerd’ leeg is. Dit is relevant gezien dit
veld leeg gaat als gewisseld wordt tussen de basis- en detailopname.
o Tapwater: als er een rekenzone is zonder tapwatersysteem, of zonder systeem voor
badkamer dan wel keuken voor het object.
o Geometrie: ramen en deuren met als keerzijde grond.
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Geometrie
•
•
•
•

De geometrietegellijst is nu voorzien van de filters (tabbladen) voorgevel, achtergevel, enz.
Klik voor video.
Het is mogelijk om de geometrie te spiegelen/ roteren. Klik voor video.
Het is mogelijk om bij de geometrie aan te geven wat de oriëntatie van de voorgevel is.
Het is mogelijk om deelvlakken/ ramen te kopiëren. Klik voor video.

Assets Energie
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het is mogelijk om objecten (woningen) te verplaatsen naar een andere deelvoorraad. Klik
voor video.
De filter ‘deelvoorraden’ is in de objectenlijst niet langer zichtbaar.
De data voor referentie adresgegevens is zichtbaar.
De berekening na een EPA-import is verbeterd, meer resultaten worden weggeschreven en
deze gaat ook verder als 1 object niet succesvol is.
Het adres is opgenomen in het kruimel pad zodat ook bij een lege objectnaam helder is welk
adres geopend is.
De Aedes SHAERE rapportage is beschikbaar. Klik voor video.
Het zoeken met behulp van filters is verbeterd. Het is niet langer nodig om de gehele
straatnaam in te vullen, slechts een deel is voldoende. Bovendien hebben de zoektermen
invloed op de keuze uit de drop down. Klik voor video.
Er zijn filters voor registratie en resultaten toegevoegd.
Het is mogelijk om het energielabel en certificaat te openen zonder bewerk rechten. De
rechten hiervoor zijn apart instelbaar.
Connector: er zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.

Registeren/ energielabel/ monitorbestand
•
•
•
•
•

•
•
•

EisTOjuliGTO stond standaard op 0, nu wordt deze standaard leeg gelaten.
Meerdere vbo’s (BAG objecten) worden nu correct weggeschreven naar het monitorbestand.
Het vullen van de energiedrager voor koeling als deze niet in de grootste rekenzone zit.
Woonwagens zijn nu direct vanuit de applicatie te registeren.
Om te voorkomen dat na een witte time-out pagina voor het inloggen opnieuw de
registratietool geopend moet worden is er een combo-box toegevoegd waarmee gekozen kan
worden tussen toevoegen, vervangen, uitbreiden en PDF ophalen.
Het is mogelijk om monitorbestanden van meerdere objecten op te slaan.
De tonen van de log bij meerdere objecten is verbeterd.
Diverse kleine verbeteringen, waaronder:
o Inbouwinzetkachel
o Rc bij AOR
o Asvermogen ventilatie
o Inactieve bouwdelen
o Diverse validatiemelding waaronder van toetredingsfactor

Overige
•
•
•
•

Als bestanden met een corrupte bèta versie zijn geopend of aangemaakt, ontstaat nu een
melding dat deze op de blacklist staan waardoor ze niet te openen zijn.
De applicatie gaat beter om met vreemde tekens zoals å en puntjes boven letters.
Excel export: het is mogelijk om de uitgangspunten en resultaten van meerdere objecten te
exporteren. Klik voor video.
Verwarming: het dataveld opstelplaats radiatoren is niet langer relevant bij afgiftesysteem
ventilatorconvector.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

EPA: de melding over een verlopen licentie is verduidelijkt, met een link naar het
klantenportaal. Opslaan van projecten zonder dat een keuze is gemaakt tussen Utiliteit of
Woning is nu mogelijk.
De melding over nieuwe versie beschikbaar verwijst nu naar de nieuwe supportpagina.
Tapwater: volgende invoer is duidelijker gemaakt: ''Wordt systeem ook gebruikt voor andere
rekenzones en/of objecten'.
Er is een probleem opgelost met een crash bij het koppelen van de installatie, met betrekking
tot invalid map <K,T> key.
EPA: het handmatig aanpassen van de registratiegegevens is verbeterd.
De elektriciteitsproductie wordt niet meer opgeteld bij de deelposten.
Het maximaal in te vullen getal voor het volume van een voorraadvat is verhoogd.
De datavelden van een voorraadvat (tapwater) met een conversienotitie zijn nu ook rood.
Er is een probleem opgelost met het opslaan van data voor voorraadvaten (tapwater).

Assets Energie en EPA 8.1.1 (19 Maart 2021)
•
•
•

Er is een probleem opgelost in het monitorbestand/ registeren met betrekking tot tapwater,
binnendiameter keukenleiding <Din>.
Er is een probleem opgelost in het monitorbestand/ registeren met betrekking tot de
energiedrager.
Er is een probleem opgelost met het opslaan van de check box ‘Omgevingsvergunning op
basis van EPC’ (Objecten – algemeen)

Assets Energie en EPA 8.1.0 (9 Maart 2021)
Inlezen in oudere versies

De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in 8.1
kunnen daarom niet geopend worden in 8.0 en eerder.

Invloed op rekenresultaten

De volgende wijzigingen hebben invloed op de rekenresultaten (mapping wijzigingen, geen rekenkern
wijzigingen):
•

•
•
•
•
•

•

Er is een probleem opgelost dat bij een woning in een appartementencomplex er geen
correctie werd gedaan voor het aandeel van de installatie ten opzichte van
gemeenschappelijk/collectief voor fase: opleveringen. De workaround (zet de fase op
bestaande bouw) is hierbij niet meer nodig.
De mapping van tapwater type onbekend is verbeterd waardoor deze situatie nu succesvol
doorrekent.
Er is een probleem opgelost met betrekking tot EP2 EMG forfaitair.
Herberekening van de EP2 voor EP2 forfaitair in het geval van een kwaliteitsverklaring.
Tapwater kwaliteitsverklaring als ‘Type kwaliteitsverklaring’ niet relevant is, waaronder
Elektrische warmtepomp anders dan ventilatieretourlucht.
Verlichting: ook bij vermogen in Watt is het vloeroppervlakte nu relevant. Dit om de berekening
indien het parasitair vermogen indien onbekend bij meerdere verlichting sectoren te
verbeteren. Er zijn bovendien invoerfouten toegevoegd indien de invoer onjuist is (met
betrekking tot onbekend en vloeroppervlakte).
Verwarming:
o De relevanties en aansluiting op rekenkern voor verwarming afgifte hoger dan 4 meter
(straling, luchtverwarming) zijn verbeterd.
o De combinatie aanvoertemperatuur > 55 graden Celsius wordt toegestaan indien er
een kwaliteitsverklaring is.
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•
•
•

Ventilatie: De optie onbekend voor ventilatoren is niet langer mogelijk, omdat dit niet aansluit
op de NTA8800, indien het asvermogen bekend is.
Constructie: De bepaling voor U-waarden bij panelen voor Bouwjaar > 2021 is verbeterd.
Er zijn invoerfouten voor de volgende situaties toegevoegd:
o Verwarming, kwaliteitsverklaring als B nominaal = 0 kW
o Tapwater, kwaliteitsverklaring als Rendement = 0 [-]
o Constructie, als de U-waarde van een paneel 0 is.
o Als er geen gevel zit gekoppeld aan de vloer voor de Rbw waarde (dit treed op na
kopiëren van vloeren met als keerzijde kruipruimte met de kopieertool).

Conversie
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Conversie. Datavelden met een conversienotitie zijn rood gekleurd, met uitzondering van
tegellijsten (Geometrie en Zonne-energie). Dit omdat bij tegellijsten de notitie niet te
herkennen is aan het dataveld, waardoor nieuw aan te maken tegels ook ten onrechte rood
gekleurd werden.
Objecten met een conversienotitie hebben een rode huidige EP2 (Assets Energie).
Er is een probleem opgelost in de conversie met betrekking tot omdraaien lengte en breedte
van het hoofdvlak. Hiervoor hoeft de databaseconversie niet opnieuw uitgevoerd te worden.
Het is nu mogelijk om meer dan 10 deelvlakken toe te voegen.
Er is een probleem opgelost met betrekking tot de conversie van de oppervlakte van PV
(alleen voor Assets Energie).
De conversie is verbeterd met betrekking tot ‘circulatieleiding = aanwezig’ (tapwater). Er wordt
nu rekening gehouden met of het NV veld relevant is.
Ramen en deuren die in NV als hoofdvlak ingevoerd waren werden in sommige gevallen
inactief gemaakt. Dit is opgelost waarbij deze vlakken alleen inactief zijn als ze dit ook waren
in de NV database.
Als het gewenst is bovengenoemde wijzigingen toe te passen bij reeds geconverteerde data
(van NV naar NTA 8800), dan is het noodzakelijk de conversie opnieuw uit te voeren. Dit kan
zowel door de voorraad te converteren (let op: NTA8800 exporteren en importeren, anders
gaan de data verloren) als het complex als EPA-W bestand te exporteren en importeren.
Tapwater: de conversie van elektrische boilers (aantal liter) is verbeterd.
Een object met een negatief oppervlakte zal nu wel doorrekenen, maar geeft een
invoercontrole melding.

GUI
De volgende wijzigingen zijn zichtbaar in de Graphical User Interface (voorkant) van de applicatie:
•
•
•
•
•

Er is een typefout opgelost met betrekking tot kopiëren.
De Excelrapportage is uitgebreid.
Er is een crash opgelost voor het aanmaken met de shortcut ‘A’. (Assets Energie).
Tapwater: De voorraadvaten hangen niet langer onder een opwekker, maar onder een
systeem. Het is mogelijk om 4 vooraadvaten per systeem in te voeren.
In de geometrielijst is het nu zichtbaar indien een vlak inactief is.

Registeren/ energielabels
•
•
•
•

De registratietool is verbeterd. Het ophalen van pdf’s gaat nu bijna altijd goed. Als dat niet
goed gaat kunnen alsnog de .pdf’s opgehaald worden.
Na inloggen wordt het token bewaard, het is alleen nog nodig om na het verlopen van het
token opnieuw in te loggen. Het token gaat naar verluid zo’n 24 uur mee.
Er is een probleem opgelost om te kunnen registeren bij een project met lineaire
koudebruggen uitgebreid ingevoerd.
In EPA is het mogelijk om meerdere objecten te registeren.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Er is een probleem opgelost voor een zonneboiler in combinatie met PV.
De weergave van Wattpiekvermogen is verbeterd.
De afronding van de m2 bij meerdere deelfuncties zodat het project geaccepteerd wordt.
Er is een probleem opgelost bij verwarming, distributie = geen (lokaal). Het aantal
afgiftesystemen is niet relevant gemaakt in het monitorbestand.
Het registeren van woonboten is verbeterd.
Het is nu mogelijk om nieuwbouw te registeren zonder het monitorbestand te hoeven
aanpassen. Bij de fase aanvraag omgevingsvergunning (nieuwbouw) zal de object identificatie
altijd zijn op basis van project naam (Algemeen – naam) en object naam (Objecten –
algemeen – naam object). Het provisional id dat terugkomt van RVO zal opgeslagen worden
in het projectbestand.
Er is een probleem opgelost voor de data van niet relevante deelfuncties (bij U-bouw).
Er zijn problemen opgelost met betrekking tot het registeren van speciale tekens.
Er is probleem opgelost waarbij koeling niet op het energielabel stond indien deze niet in de
grootste rekenzone stond.
Er is probleem opgelost voor het registeren van utiliteit met betrekking tot bevochtiging.
Het vullen van de data wordt nu ook gedaan bij diverse opties onbekend (Inwendige diameter
keuken, typeverwarming, collectortype, bouwintegratie en paneeltype).

Assets Energie
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kopieertool. Het is mogelijk om data van objecten te kopiëren. De conversienotities worden
hierin mee gekopieerd.
De connector (sync naar ERP) is opgenomen in de setup.
Bij het koppelen van een constructie zijn er default filters afhankelijk van locatie constructie.
Logboek. Vanaf deze versie worden logs bijgehouden van datawijzigingen.
Menu items die niet klikbaar zijn als een deelvoorraad open is, zijn nu wel klikbaar, waarbij de
vraag wordt gesteld om de deelvoorraad te sluiten. (Dit heeft betrekking op de beheerfuncties,
o.a. adviseursbeheer).
Als een object afgesloten wordt met behulp van het menu (bijvoorbeeld via licentiebeheer
openen), worden vanaf nu de aangepaste data weggeschreven naar de database.
De exporteer naar Excel functie in het objecten scherm is verbeterd voor grote hoeveelheden.
Het zelf aanmaken van notities in object controle is verbeterd.
Objecten dossier (woning dossier) werkt nu zoals de NV applicatie.
Bij het opstarten wordt – indien er nog niet op voorraad is gerekend – gevraagd om op
voorraad niveau te rekenen.

EPA 8.0.3 (3 Februari 2021)
•
•
•
•
•
•
•

Er is een probleem opgelost met betrekking op het invullen van het registratienummer
Constructies die een onbekende locatie hebben, worden nu herkend door het constructietype
en worden niet meer als vloer gezien.
Er is een melding toegevoegd, indien geen constructie gekoppeld is in de geometrie.
Er is een probleem opgelost met betrekking tot het berekenen van percentages van de
gebruiksfuncties.
Er is een probleem opgelost in het monitorbestand met betrekking tot Externe
Warmtelevering.
Er is een probleem opgelost met betrekking tot kwaliteitsverklaringen voor ventilatie en de
bepaling van EP1.
Er is een probleem opgelost met de volgorde van invoer. Als koeling / bevochtiging ingevuld
wordt, vervolgens uitgezet wordt, kwam er een foutmelding.
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Assets Energie en EPA 8.0.2 (22 Januari 2021)
•
•
•
•
•

Er is niets veranderd aan de datavelden, er is dus geen database upgrade nodig.
Er zijn geen wijzigingen die invloed hebben op de rekenresultaten.
Er is een probleem opgelost met betrekking de invoer van lengte x breedte van de geometrie.
EPA: crash indien er geen installatie gekoppeld is en op een installatieonderdeel gedrukt
wordt is opgelost.
Monitorbestand, voor een correcte weergave op het energielabel zijn de volgende onderdelen
aangepast:
o Invloed op geaccepteerd worden bij RVO:
 Beschaduwing
 Tapwater met circulatieleiding basisopname
 Geometrie (waaronder dak als deelvlak)
o Invloed op het energielabel (PDF, geen invloed op geregistreerde resultaten)
 Geometrie (waaronder vloer op voorkant label, oriëntatie en hellingshoek)
 Installaties tonen bij individuele installatie (achterkant label)

Wijzigingen op het energielabel hebben geen invloed op de geregistreerde EP2 (en overige resultaten)
en het energielabel. Het kan wel zijn dat de opmaak van het energielabel niet kloppend was (indien
geregistreerd met een eerdere versie) met de werkelijke situatie. RVO is hiervan op de hoogte. Als de
vervangingstermijn van 1 week verstreken is, kan desgewenst kan via fbni@rvo.nl gevraagd worden
voor vervangrechten. Vermeld bij de aanvraag tenminste de postcode huisnummer en toevoeging en
de gebruiker die de vervangrechten dient te krijgen. Vervolgens kan het project opnieuw geregistreerd
worden met behulp van de knop ‘vervangen’. Het registratienummer blijft hetzelfde, het afschrift van
het energielabel en de registratiedatum zullen wijzigen. Aanvragen hiervoor zijn mogelijk tot en met
februari.

Assets Energie en EPA 8.0.1 (19 Januari 2021)
Assets Energie
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De impact van de NTA8800 is zo groot (zowel invoer- als uitvoergegevens zijn anders) dat het
grootste gedeelde van de applicatie opnieuw gebouwd is. Functionaliteiten worden hiervoor
stuk voor stuk opnieuw opgeleverd. Niet alle functionaliteiten zijn daarom al in deze versie
beschikbaar zijn.
Het is mogelijk om .EPA-bestanden te exporteren (zowel voorraad als objectniveau) en
importeren (toevoegen of overschrijven op basis van PHTV).
Documenten uit de documentenbeheermap kunnen opgehaald worden.
Adviseursinstellingen worden geconverteerd en kunnen ingesteld worden.
De beheerfuncties van deelvoorraden, constructies en objecten werkt.
Het is mogelijk om utiliteitsgebouwen op te nemen in de voorraad.
Rekenen op object en voorraad niveau is beschikbaar, dit is versneld ten opzichte van de NV
versie.
De namen en basiskolommen in het objectenscherm zijn verbeterd.
In het constructiescherm worden nu voor panelen de U-waarden getoond.
De lijst van deelvoorraden is verbeterd.
De labels worden nu met dezelfde kleuren getoond als het officiële energielabel.

Invloed op rekenresultaten
GUI (Graphical User Interface, voorkant)
•

Verwarming
o Aantal decimalen kwaliteitsverklaring hulpenergie aangepast.
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Relevanties verbeterd van totaal vermogen opwekker [kW], nominale belasting [kW]
en hulpenergie.
Tapwater
o De relevantie van tapwater aangesloten op hele woning/badkamer/keuken is
verbeterd.
o Bij een indirect verwarmd vat, elektrische warmtepomp kan de bron opgegeven
worden. Eerdere projecten worden automatische geconverteerd naar de optie
‘Bodem’.
Onder rekenzones is het mogelijk om de invoer van de installatie van een andere te
gebruiken.
Resultaten: De weergave van totaal primair fossiel energieverbruik in kWh bij een
kwaliteitsverklaring voor externe warmte/koude.
Invoerfouten
o Als een negatief oppervlakte voorkomt zal de berekening niet gestart worden.
Kwaliteitsverklaringen
o Het is nu mogelijk om de behoefte af te lezen. Na wijziging van invoer is het nog wel
nodig om het scherm opnieuw op te starten om de actueel berekening te zien.
o Voor ventilatie is het mogelijk om een kwaliteitsverklaring in te vullen voor F ctrl.
o Het is nu mogelijk om een kwaliteitsverklaring voor een Zonneboiler in te vullen. De
behoefte die hiervoor nodig is, is zichtbaar.
o Voor verwarming is het mogelijk om een kwaliteitsverklaring voor stand-by verbruik in
te vullen.
o Voor tapwater zijn de relevanties van de kwaliteitsverklaring verbeterd.
o

•

•
•
•
•

Mapping rekenkern
•

Combinatie van warmtepomp zonder distributie wordt nu doorgerekend.

GUI (geen invloed op rekenresultaten)
•
•
•
•
•

Verwarming: Relevanties verbeterd van totaal vermogen opwekker [kW], nominale belasting
[kW] en hulpenergie.
Het is mogelijk om aan te geven dat de installatie van een andere rekenzone gebruikt wordt
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de Object controle (namen en volgorde
kolommen onder andere).
De status afgemeld is vervangen voor geregistreerd, conform de terminologieën van RVO.
De volgorde van de geometrie tegellijst is gelijkgetrokken aan de volgorde van het vlak.

Monitorbestand
•

•

Er zijn problemen opgelost met betrekking tot het aanleveren van data (monitorbestand) voor
het genereren van het energielabel (pdf):
o Geometrie
o Verlichting
o PV / weergeven EP3: aandeel hernieuwbaar [%]
o U-bouw labelklasse grenzen met meerdere deefuncties (het energielabel was wel
correct)
Bovengenoemde wijzigingen hebben geen invloed op de geregistreerde EP2 (en overige
resultaten) en het energielabel. Het kan wel zijn dat de opmaak van het energielabel niet
kloppend was (indien geregistreerd met versie 8.0.0) met de werkelijke situatie. RVO is
hiervan op de hoogte. Desgewenst kan via fbni@rvo.nl gevraagd worden voor
vervangrechten. Vermeld bij de aanvraag tenminste de postcode huisnummer en toevoeging
en de gebruiker die de vervangrechten dient te krijgen. Vervolgens kan het project opnieuw
geregistreerd worden met behulp van de knop ‘vervangen’. Het registratienummer blijft
hetzelfde, het afschrift van het energielabel en de registratiedatum zullen wijzigen. Aanvragen
hiervoor zijn mogelijk tot en met februari.
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•

Objecten met de volgende opties werden niet geaccepteerd, dit is nu verbeterd:
o Aangrenzend onverwarmde Serre (AOS)
o Aangrenzende onverwarmde kelder
o Tapwater, circulatieleiding basisopname

Registratietool
•
•
•

•

•
•

In Assets Energie is het mogelijk om meerdere objecten te registeren.
De data die terugkomt van RVO wordt opgeslagen (registratienummer, datum geregistreerd,
enz.). Het registratienummer is alleen lezen geworden.
Monitorbestand, EPA-file en (indien succesvol) energielabel.pdf worden opgeslagen in de
Documentbeheer en historie map (AE). Bij het ophalen van een nieuwe energielabel blijft het
oude in de Documentbeheermap staan.
Er wordt een melding in de registratietool getoond ‘NoContent’ indien het label niet
gedownload kon worden. Dit is de melding die terugkomt van RVO, later zal deze melding
duidelijker gemaakt worden. Daarnaast is een melding toegevoegd in de .csv log indien er
geen energielabel gedownload kon worden.
Het uitbreiden is tijdelijk uitgeschakeld, dit komt later terug als registratie op basis van
referentie mogelijk is.
In de log is naast het postcode en huisnummer ook de toevoeging toegevoegd.

Problemen opgelost
•

Bij het importeren van een object waarbij de zonne-energie gegevens leeg waren ontstond
een crash.

Conversie NV -> NTA8800
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

In Assets Energie kan nu de bestaande database uitgebreid worden met de NTA8800,
waardoor geen dubbele database nodig is. Om RVV afmeldingen zonder wettelijke/WWS
status buiten de Documentbeheer te houden zal de documentbeheermap van het Nader
Voorschrift hernoemd worden naar */@RVV.
De sync van de connector van de NV database zal automatisch uitgeschakeld worden, om te
voorkomen dat afmeldingen voor RVV-subsidies die niet tot een geldig label zorgen in de ERP
systemen terecht komt.
Om de conversie te versnellen worden deelvoorraden en woningen die langer dan een jaar
geleden verwijderd zijn opgeschoond. Bij twijfel kunnen de verwijderde woningen en
deelvoorraden in 6.60 bekeken worden. Eventueel verloren woningen kunnen hersteld worden
met een back-up van de database, via de documentbeheermap of via het monitorbestand van
RVO.
De laatste cijfers van BAG Object en Pand werden niet geconverteerd naar Assets Energie.
Er werden lege woningen geconverteerd die niet te openen waren in Assets Energie.
De conversie van afmeldgegevens is verbeterd.
Panelen worden nooit als kwaliteitsverklaring geconverteerd, om te voorkomen dat deze een
U-waarde van 0 krijgen. In de BCRG-database bestaan geen kwaliteitsverklaringen van
panelen.
Verbetering van Zonne-energie en PVT.
De kwaliteitsverklaringen voor zonneboilers worden nu omgerekend van MJ naar kWh.
De naamgeving van de geometrie notities zijn verbeterd.
Het is mogelijk om de conversietool nog een keer te starten, de NTA8800 data worden
hiervoor verwijderd.
Het dataveld open verbrandingstoestel wordt voor verwarming en tapwater afgeleid uit de
opwekker.
De conversie van tapwater is op diverse vlakken verbeterd.
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•

•
•

•

•

De conversie van geometrie is verbeterd, situaties waarbij er meer dan 10 ramen zijn, vloeren
als deelvlak worden naar een specifiek vlak geconverteerd. Deze heet: ‘Conversie van
ramen/deuren’.
Diverse andere kleine verbeteringen zoals opmerkingen van verwarming en KV-code
ventilatie.
De conversie van het afgemelde label is verbeterd. Dit dataveld komt niet altijd voor in de
database, deze wordt afhankelijk van datum afgeleid uit de afgemelde EI. Conform NV wordt
deze naar boven afgerond. Afhankelijk van de datazuiverheid kan dit in sommige gevallen tot
een onjuist afgemeld label zorgen.
Diverse situaties uit het NV zonder data (maar wel met een rode EI) zijn geconverteerd (met
notitie voor gewijzigd veld) naar waarden zodat ook na conversie een EP-2 huidig berekening
gedaan kan worden.
o Oriëntatie geometrie
o Subtype
o Ventilatie (Subsysteem, Type WTW, Type ventilator, Fabricagejaar)
o Verwarming (Systeem, Type opwekker, Distributie medium,
Wateraanvoertemperatuur)
o Perimeter = 0 (conversie naar ‘auto’ inclusief notitie)
o Tapwater (CW-klasse)
Bekende situaties die geen EP2 huidig hebben na conversie:
o Foutieve data in NV, waardoor ook geen huidige EI berekend werd.
o Woningen met koeling. Door koeling dient ook de zonwering ingevoerd te worden,
vanwege de complexe relevantie wordt deze niet geconverteerd en zal achteraf
ingevoeld moeten worden.
o Woningen zonder gevel (die bestaan uit 100% panelen, dak, ramen). Hiervoor zal een
fictieve gevelconstructie als hoofdvlak gekozen moeten worden.

EPA 8.0.0 (5 Januari 2021)

8.0 is sinds de juli versie van EPA 8800.3 de eerste versie die weer geattesteerd is, en ook officieel
gebruikt mag worden voor het registeren van labels (afmelden) en aanvragen voor
omgevingsvergunningen (BENG-eisen). Daarom is hieronder een volledig overzicht opgenomen van
de wijzigingen die invloed hebben op de rekenresultaten ten opzichte van die versie. Deze wijzigingen
kunnen dus ook al benoemd zijn bij versie 8800.4, 5 of 6.

Wijzigingen algemeen
•
•
•

Een object kan geregistreerd worden met de registratietool die werkt op basis van Eherkenning.
Gebouwen opslaan en registeren kan alleen met behulp van een licentie
Er zijn wijzigingen doorgevoerd voor het ondersteunen van kwaliteitsverklaringen.

Conversie NV -> NTA8800

Conversie problemen die opgelost zijn:
•
•
•
•
•
•

Op basis van feedback zijn alle onderdelen op diverse punten gewijzigd
Lengte en breedte in geometrie waren omgedraaid
Ramen en deuren als hoofdvlak (wel in NV mogelijk, niet in NTA8800) komen nu ook goed
over. Deze worden verzameld in een eigen hoofdvlak met identieke keerzijde.
Tapwater meetgegevens conversie is verbeterd
Einde exploitatie
Opnemer en bezoekende adviseur

Gemelde problemen
Opgeloste problemen:
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•
•
•
•
•

Het opslaan van BAG Object id;
G-waarde relevantie bij invoer raam type U-kozijn, U-glas en PSI-glas;
De afgemelde EI, label en datum wordt nu alleen-lezen correct weergegeven
Het doorrekenen van een specifieke situatie van verwarmingsleidingen op detailinvoer met
gegevens onbekend.
Label A+++++ is niet meer mogelijk voor een woning

Invloed op resultaten
Wijzigingen vanaf 8800.3 naar 8.0.0
Userinterface
• De schermen: Constructies en Geometrie zijn her ontwikkeld.
o Voor nieuwbouw is er de mogelijkheid om met de minimale Bouwbesluit eisen te
rekenen;
o De bepaling de Rc-, U- en g-waarden volgens het beslisdiagram zijn verbeterd;
o Lineaire koudebruggen zijn verplaatst vanaf Rekenzone – algemeen naar Geometrie.
Invoer is mogelijk bij detailopname als bij Objecten-algemeen de uitgebreide methode
wordt aangezet. Er is geen projectconversie van de lineaire koudebruggen van oude
versies;
o De optie aangrenzende onverwarmde serre bij ‘Grenst aan’ is tijdelijk niet beschikbaar
omdat de rekenkern aangepast wordt op basis van de nieuwere EDR testen;
o Aantal decimalen ventilatie kruipruimte aangepast naar 4 (en groene kleur voor
detailinvoer)
o De keerzijde onverwarmde kelder is toegevoegd. Hierdoor is de perimeter niet meer
nodig bij een vloer die grenst aan een onverwarmde ruimde.
o Panelen worden op basis van U-waarde bepaald, het gewijzigd beslisdiagram is
ingebouwd en daarmee worden conversie ondersteunt. Let op bij eerdere projecten
met eigen Rc-waarde (alleen bij detailopname panelen) is het van belang om de
nieuwe eigen U-waarde aan te passen.
• Objecten – algemeen:
o Relevanties van subtype en ligging zijn verbeterd. Voor een eengezinswoning is het
niet meer nodig om verdieping in te vullen.
o Voor Appartementcomplexen is het aantal installaties in te vullen als deze ongelijk is
aan het aantal woonfuncties.
• Rekenzone – algemeen:
o Bij grondgebonden woningen wordt het aantal bouwlagen gevraagd als de
leidingdoorvoeren onbekend zijn en de invoer totaal oppervlakte is. Hiermee is een
probleem opgelost waarbij de keuze: totaaloppervlakte of per verdieping invloed heeft
op het resultaat.
o Aantal installaties per rekenzone (ook aangepast in de rekenkern)
o De invoer van de fractie van de Serre (bij detailopname) zoals omschreven in het
protocol is verwijderd omdat deze niet aansluit op de NTA8800.
• Tapwater:
o Invoer afleversets verbeterd. Aantal hoeft alleen ingevuld te worden als er geen
individuele afleverset is per object (woning). Bij een appartementencomplex wordt
automatisch het aantal woningen die ingevuld is bij objecten – algemeen doorgegeven
aan de rekenkern.
o Externe warmtelevering (via een afleverset).
o Diameter en isolatiedikte kunnen ingevuld worden voor de basisopname bij
circulatieleidingen.
o Type bron van het protocol is verwijderd omdat deze niet aansluit op de NTA8800. Dit
is invulbaar bij verwarming.
o Aantal decimalen bij kwaliteitsverklaring aangepast naar 3
Vabi NTA8800 Release notes
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Open verbrandingstoestel: dit is bij bepaalde opwekkers mogelijk om op te geven,
samen met het vermogen (ook voor verwarming)
o De optie sorptiewarmtepomp is onduidelijk vanuit de methodiek.
o Bron warmtepomp toegevoegd bij indirect verwarmd vat
o Energieverbruik en warmtepompboiler in collectief systeem verborgen vanwege
onduidelijkheid vanuit de methodiek.
o Relevantie toegevoegd voor lengte circulatieleding met objecttype = woning
Verwarming:
o De optie ‘Extra ventilator aanwezig’ bij een radiator van het protocol sloot niet aan op
de NTA8800 en is verwijderd. Wel kan er bij afgifte voor ventilatoren zelf het
vermogen ingevuld worden.
o De optie ‘afleverset’ van het protocol sloot niet aan op de NTA8800 en is verwijderd.
o Type afgifte en isolatie-eisen (hoge ruimten) zijn alleen relevant gemaakt bij
detailopname.
o Verwarming: invoer meerdere typen ventilatoren bij direct luchtverwarmers
Koeling:
o De optie Buitenlucht bij vrije passieve koeling van het protocol is verwijderd omdat
deze niet aansluit op de NTA8800.
o De optie ‘afleverset’ van het protocol sluit niet aan op de NTA8800 en is verwijderd.
o Aantal warmtemeters is invulbaar.
Zonne-energie:
o Het is nu mogelijk – in lijn met de NTA8800 – om aan te geven dat het back-up
volume onbekend is bij de na verwarming van een zonneboiler.
o Invoer regeneratie warmtepomp mogelijk. Dit heeft ook invloed op datavelden bij
verwarming.
o Hellingshoek getal in te vullen in plaats van vaste opties combo-box (ook in
rekenkern)
Verlichting:
o De vraag of vermogen inclusief voorschakeling is, is verwijderd. Dit wordt afgeleid uit het
type invoer. Inclusief bij armatuur, exclusief bij lamp.
o Daglichtregeling is versimpeld met een niet uitgebreide methode
Bevochtiging: conform het protocol kan nu ook lokale bevochtiging ingevoerd worden met
percentage vloeroppervlakte.
o

•

•

•

•

•

Rekenkern (versie 1.2)
• Resultaten
o EP2 EMG forf. is toegevoegd aan het resultatenscherm. Indien voor externe warmte
of – koude een kwaliteitsverklaring wordt ingevoerd zal EP 2 EMG forf. een andere
waarde hebben dan EP2. Het woningbouwlabel wordt bepaald op basis van de EP2
EMG forf. Het utiliteitslabel wordt bepaald op basis van EP 2.
o De TOjuli eis voor nieuwbouw is verhoogd naar 1.2.
o Een +5 kWh/m2 op de BENG-1 eis voor lichte gebouwen wordt alleen nog maar
toegepast voor eengezinswoning, appartementencomplex, vakantiewoning.
(Woongebouw, Andere woonfunctie of Andere logiesfunctie).
• Verwarming kwaliteitsverklaring Waux;
• Bevochtigd oppervlakte toegevoegd voor lokale bevochtiging;
• EP2 EMG forf. wordt nu ook berekend;
• Berekening vloeren op grond zijn verbeterd;
• Aansluiting GUI op rekenkern (Mapping)
o Koeling:
 Type opwekker onbekend (bij gemeenschappelijk/collectief);
 Type opwekker passieve of vrije koeling;
 Leidingen door ongekoelde ruimte.
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•

•
•
•

Diverse problemen voor niet doorrekende projecten opgelost:
o Zonneboiler;
o Tapwater, keukengeiser;
o Opgeven distributie temperatuur bij lokale verwarming;
o Ventilatie Systeem E oppervlakte verblijfsgebied;
o Warmtepomp met bron buitenlucht in combinatie met een ketel waarbij de
warmtepomp ook wordt gebruikt bij verwarming, maar de ketel niet;
o Direct gestookte luchtverwarming;
o Bouwjaar <1900 rekent nu ook door.
Tapwater: aantal badkamers en keukens
Panelen worden nu altijd met U-waarden berekend
Toepassingen aanpassingen NTA8800 met betrekking tot boosterwarmtepomp bij
appartementencomplex (nieuwbouw)

Mapping (aansluiting Userinterface op rekenkern)
• Voor diverse onderdelen zijn de relevanties en de mapping (aansluiting op rekenkern)
verbeterd;
o Verwarming:
 Mapping kwaliteitsverklaring tweede circulatiepomp
 Relevantie nominaal vermogen
 Verbeteringen voor leiding gegevens (ook voor tapwater en koeling)
 Relevantie biomassaketel met begrenzing en isolatie
 Mapping collectief Ag (ook voor tapwater)
 Bij bepaalde opwekkers kan aangeven worden of er een stekker aanwezig is
o Tapwater:
 Verbetering mapping/relevantie gaskeur
 Invoervelden kwaliteitsverklaring WKK
o Zonne-energie: verbeteren mapping PVT
o Geometrie: verbetering mapping Deuren met >65% glas

Assets Energie 8800.6 (December 2020)

De impact van de NTA8800 is zo groot (zowel invoergegevens als uitvoergegevens zijn anders) dat
het grootste gedeelde van de applicatie opnieuw is gebouwd. Functionaliteiten worden hiervoor stuk
voor stuk gebouwd. In deze versie werken de volgende functionaliteiten voor Assets Energie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversietool waarmee data van het Nader Voorschrift geconverteerd kan worden naar de
NTA8800 data;
Objectenscherm en eerste filters;
Excel export waarmee de impact op de voorraad bepaald kan worden;
Connector (voor koppeling met ERP-leveranciers);
Labelberekening per object;
Constructiescherm en filters;
Deelvoorradenscherm en filters;
Beheer (deelvoorraden, constructies en objecten);
Licentie- en beheergegevens.
EPA-import (experimenteel)

Userinterface (GUI/voorkant)
•
•
•

Geometrie: thermokussen is niet invulbaar maar read only, afhankelijk van invoer constructie
Bij een foute BAG code werd het rekenen geblokkeerd, hiervan is een invoercontrole gemaakt
die niet het rekenen blokkeert
Rapportage (Excel) werkt ook voor Zone – Algemeen
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•

Er is per object maximaal 1 eenheid op te slaan

Conversie (NV -> NTA8800)
•
•
•
•

Conversie van meer dan 10 deelvlakken (mogelijk in NV, niet in NTA8800) worden
geconverteerd naar meerdere hoofdvlakken met max. 10 deelvlakken per stuk.
Object controle blijft zichtbaar als je verder navigeert in de applicatie (top most)
Het is mogelijk om met in 1 keer alle conversie notities te verwijderen
Conversie notities worden alleen aangemaakt voor relevante velden

Invloed op resultaten
Userinterface
•

•
•
•

•

Tapwater:
o Aantal decimalen bij kwaliteitsverklaring aangepast naar 3
o Open verbrandingstoestel: dit is bij bepaalde opwekkers mogelijk om op te geven,
samen met het vermogen (ook voor verwarming)
Verwarming: invoer meerdere typen ventilatoren bij direct luchtverwarmers
Geometrie: aantal decimalen ventilatie kruipruimte aangepast naar 4 (en groene kleur voor
detailinvoer)
Zonne-energie:
o Invoer regeneratie warmtepomp mogelijk. Dit heeft ook invloed op datavelden bij
verwarming.
o Hellingshoek getal in te vullen in plaats van vaste opties combo-box (ook in
rekenkern)
Aantal installatie per rekenzone (ook aangepast in de rekenkern)

Rekenkern
•
•

Tapwater: aantal badkamers en keukens
Panelen worden nu altijd met U-waarden berekent

Mapping (aansluiting Userinterface op rekenkern)
•

Voor diverse onderdelen zijn de relevanties en de mapping (aansluiting op rekenkern)
verbeterd;
o Verwarming:
 Mapping kwaliteitsverklaring tweede circulatiepomp
 Relevantie nominaal vermogen
 Verbeteringen voor leiding gegevens (ook voor tapwater en koeling)
 Relevantie biomassaketel met begrenzing en isolatie
 Mapping collectief Ag (ook voor tapwater)
 Bij bepaalde opwekkers kan aangeven worden of er een stekker aanwezig is
o Tapwater:
 Verbetering mapping/relevantie gaskeur
 Invoervelden kwaliteitsverklaring WKK
o Zonne-energie: verbeteren mapping PVT
o Geometrie: verbetering mapping Deuren met >65% glas

EPA 8800.5 (26 November 2020)
De volgende gemelde problemen zijn opgelost:
•
•
•

Rekenresultaten van eigen U-waarde van ramen en panelen (bij detailopname);
Project openen na opslaan met een circulatieleiding (tapwater);
Het kunnen kiezen van een horizontaal raam (geometrie).
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•

•

De knop ’installatie’ (onder rekenzones) is verplaatst boven de geometrie. Dit zodat in de
geometrie direct alleen de relevante datavelden getoond worden. Er zijn relevanties van de
geometrie bij basisopname met koeling, voor zonwering en belemmering.
Er zijn geen wijzigingen aan de invoervelden, er is om deze reden dan ook geen
projectconversie vanaf 8800.4 nodig.

EPA 8800.4 (Oktober 2020)
Conversies
•

•

Conversie vanaf Nader Voorschrift (Vabi Assets Energie 6.60/ EPA-W 6.60) worden nu
ondersteund. Voor aangenomen data worden notities opgeslagen bij ‘object controle’. Het is
bekend dat ook notities gemaakt worden voor irrelevante velden, dit wordt opgelost. Wij zijn
erg benieuwd naar jullie bevindingen. Verbetervoorstellen zijn welkom en kunnen gestuurd
worden naar nta8800@vabi.nl. Suggestie die uiterlijk eind november gestuurd worden kunnen
nog meegenomen worden.
Conversie vanaf 8800.3 worden ondersteund. De invoer van constructies of geometrie hoeft
dus niet opnieuw gevuld te worden.
o Conversie van lineaire koudebruggen zijn uitgesloten omdat deze nu bij geometrie
ingevuld worden.

Voorkant (GUI)
•

•

•

•

Invoer controle (melding die niet het rekenen stopt):
o Verwarming: Individuele opwekking + vloeroppervlakte >500 m2. We bekijken nog of deze
melding nog nuttig is met de laatste wijzigingen van de NTA8800;
o Kwaliteitsverklaringen: ongeldige opbouw van de code.
Invoer fout (stopt de berekening):
o Perimeter = 0 meter;
o Gevel geven aan grond = 0 meter.
De schermen: Constructies en Geometrie zijn her ontwikkeld.
o Hiermee is het ook weer mogelijk om constructies te verwijderen;
o Op verzoek hebben gevels een default hellingshoek van 90 graden;
o Autonaamgeving is verbeterd;
o Voor de U-waarde berekening (detailopname) zijn meer opties toegevoegd;
o Voor nieuwbouw is er de mogelijkheid om met de minimale Bouwbesluit eisen te rekenen;
o De bepaling de Rc-, U- en g-waarden volgens het beslisdiagram zijn verbeterd;
o Lineaire koudebruggen zijn verplaatst vanaf Rekenzone – algemeen naar Geometrie.
Invoer is mogelijk bij detailopname als bij Objecten-algemeen de uitgebreide methode
wordt aangezet. Er is geen projectconversie van de lineaire koudebruggen van oude
versies;
o De optie aangrenzende onverwarmde serre bij ‘Grenst aan’ is tijdelijk niet beschikbaar
omdat de rekenkern aangepast wordt op basis van de nieuwere EDR testen;
o Nog niet alle functionaliteiten zijn af, in een latere versie zullen de volgende
functionaliteiten terugkomen:
 Kiezen oriëntatie voorgevel;
 Filter van tegellijst op basis van voorgevel, achtergevel, etc.;
 Roteren en spiegelen.
Tapwater:
o Invoer afleversets verbeterd. Aantal hoeft alleen ingevuld te worden als er geen
individuele afleverset is per object (woning). Bij een appartementencomplex wordt
automatisch het aantal woningen die ingevuld is bij objecten – algemeen doorgegeven
aan de rekenkern.
o Externe warmtelevering (via een afleverset).
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Diameter en isolatiedikte kunnen ingevuld worden voor de basisopname bij
circulatieleidingen.
o Type bron van het protocol is verwijderd omdat deze niet aansluit op de NTA8800. Dit is
invulbaar bij verwarming.
Verwarming:
o De optie ‘Extra ventilator aanwezig’ bij een radiator van het protocol sloot niet aan op de
NTA8800 en is verwijderd. Wel kan er bij afgifte voor ventilatoren zelf het vermogen
ingevuld worden.
o De optie ‘afleverset’ van het protocol sloot niet aan op de NTA8800 en is verwijderd.
o Type afgifte en isolatie-eisen (hoge ruimten) zijn alleen relevant gemaakt bij detailopname.
Koeling:
o De optie Buitenlucht bij vrije passieve koeling van het protocol is verwijderd omdat deze
niet aansluit op de NTA8800.
o De optie ‘afleverset’ van het protocol sluit niet aan op de NTA8800 en is verwijderd.
o Aantal warmtemeters is invulbaar.
Zonne-energie: het is nu mogelijk – in lijn met de NTA8800 – om aan te geven dat het back-up
volume onbekend is bij de na verwarming van een zonneboiler.
Verlichting: de vraag of vermogen inclusief voorschakeling is, is verwijderd. Dit wordt afgeleid uit
het type invoer. Inclusief bij armatuur, exclusief bij lamp.
Bevochtiging: conform het protocol kan nu ook lokale bevochtiging ingevoerd worden met
percentage vloeroppervlakte.
Objecten – algemeen:
o Relevanties van subtype en ligging zijn verbeterd. Voor een eengezinswoning is het niet
meer nodig om verdieping in te vullen.
o Voor Appartemencomplexen is het aantal installaties in te vullen als deze ongelijk is aan
het aantal woonfuncties.
Rekenzone – algemeen:
o Bij grondgebonden woningen wordt het aantal bouwlagen gevraagd als de
leidingdoorvoeren onbekend zijn en de invoer totaal oppervlakte is. Hiermee is een
probleem opgelost waarbij de keuze: totaaloppervlakte of per verdieping invloed heeft op
het resultaat.
o De invoer van de fractie van de Serre (bij detailopname) zoals omschreven in het protocol
is verwijderd om deze niet aansluit op de NTA8800.
Resultaten
o EP2 EMG forf. is toegevoegd aan het resultatenscherm. Indien voor externe warmte of –
koude een kwaliteitsverklaring wordt ingevoerd zal EP 2 EMG forf. een andere waarde
hebben dan EP2. Het woningbouwlabel wordt bepaald op basis van de EP2 EMG forf.
Het utiliteitslabel wordt bepaald op basis van EP 2.
o De TOjuli eis voor nieuwbouw is verhoogd naar 1.2.
o Een +5 kWh/m2 op de BENG-1 eis voor lichte gebouwen wordt alleen nog maar
toegepast voor eengezinswoning, appartementencomplex, vakantiewoning.
(Woongebouw, Andere woonfunctie of Andere logiesfunctie).
Nieuw icoontje.
Installaties toont nu een overzicht van invoer (tegellijst).
o

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Rekenkern (versie 1.1)
•
•
•
•
•

Verwarming kwaliteitsverklaring Waux;
Bevochtigd oppervlakte toegevoegd voor lokale bevochtiging;
EP2 EMG forf. wordt nu ook berekend;
Berekening vloeren op grond zijn verbeterd;
Wijzigingen nog niet verwerkt in GUI:
o Aangrenzende serre/ onverwarmde ruimte uitgebreide methode;
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Open verbrandingstoestellen;
Kwaliteitsverklaring energiefractie warmtepomp;
Kwaliteitsverklaring boosterwarmtepomp COP hulpenergie en nHgen (rendement van
warmte uit het verwarmingssysteem);
o Aantal installatie (voor appartementencomplex);
o Regeneratie bron.
Aansluiting GUI op rekenkern (Mapping)
o Koeling:
 Type opwekker onbekend (bij gemeenschappelijk/collectief);
 Type opwekker passieve of vrije koeling;
 Leidingen door ongekoelde ruimte.
Diverse problemen voor niet doorrekende projecten opgelost:
o Zonneboiler;
o Tapwater, keukengeiser;
o Opgeven distributie temperatuur bij lokale verwarming;
o Ventilatie Systeem E oppervlakte verblijfsgebied;
o Warmtepomp met bron buitenlucht in combinatie met een ketel waarbij de
warmtepomp ook wordt gebruikt bij verwarming, maar de ketel niet;
o Direct gestookte luchtverwarming;
o Bouwjaar <1900 rekent nu ook door.
o
o
o

•

•

Diverse problemen opgelost
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het openen van projecten zonder volledige installaties;
Probleem met het tonen van het startscherm na het afsluiten van een project;
Diverse problemen in relatie tot constructies en geometrie (zie bij Voorkant (GUI));
Constructie: Aangrenzend onverwarmde ruimte in combinatie met vloer rekent niet door;
Oriëntatie lineaire koudebruggen werd niet goed opgeslagen.;
Er wordt nu ook een melding voor zonne-energie gegeven indien een installatie gewijzigd
wordt die gekoppeld is aan meerdere objecten. Aanpassingen aan de tegellijst gaan hier nog
niet in mee (dus bij toevoegen, annuleren of verwijderen);
Tonen van een negatieve EP2;
Het kunnen doorrekenen van een boosterwarmtepomp (mapping verbeterd) ;
Het kunnen doorrekenen van diverse opties voor indirect verwarmde vaten;
Het kunnen doorrekenen van een gaskeur kwaliteitsverklaring bij tapwater;
Systeem E bij ventilatie rekent nu goed door.

EPA 8800.3 (Juli 2020)

Deze versie is officieel geattesteerd volgens de BRL 9501.

Rekenen
•
•

•

Met deze versie zijn alle EDR testen van fase 1 t/m 4 behaald en is de software geattesteerd
door KIWA.
De BENG eisen (voor nieuwbouw) worden nu berekend en zijn geldig tot 1 juli 2021. Je kunt
met deze versie dus een omgevingsvergunning aanvragen tot 1 juli 2021. De BENG eisen zijn
afhankelijk van de functie(mix), geometrieverhouding en massa.
Energielabel wordt berekend op basis van de NTA 8800.

Diversen wijzigingen in invoer, mapping, rekenkern
•

Er zijn invoervelden gewijzigd of toegevoegd om de invoer beter te laten aansluiten op de
rekenkern. Hierdoor kan invoer van projecten die in de vorige versie gemaakt zijn, verloren
gaan. Wij raden aan de invoer na te lopen;
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•
•
•

•
•
•

De rekenkern is verbeterd;
Het scherm Objecten - algemeen is aangepast naar aanleiding van de laatste BRL 9500;
Objectcontrole is verbeterd: wanneer er niet gerekend kan worden, wordt een venster getoond
met meldingen. Deze kan worden verplaatst naar een eventueel tweede scherm om
eenvoudig je invoer te controleren;
Meerdere opwekkers Koeling;
Verschillende invoer Tapwater Koeling en Verwarming gelijkgetrokken.
Voor daglichtregeling (U-bouw) is de invoer en de berekening gewijzigd.

Interface verbeteringen
•
•
•
•
•

Projectgegevens, opdrachtgever en adviseur samengevoegd in één scherm;
Invoer van beschaduwingen is gebruiksvriendelijker gemaakt, relatieve afstand wordt
automatisch bepaald uit de hoogte en de breedte;
Schermbreedte is gereduceerd;
Invoer van zonne-energie is onderverdeeld in groupboxen.
Voor U-bouw rekenen meerdere deelfuncties en de hulpfunctie door. De hulpfunctie wordt
naar ratio (van vloeroppervlakten) verdeeld over de anders functies van de zone.

Diverse bugs opgelost
•
•
•
•

Crash bij het verplaatsen van de constructie is opgelost;
Oppervlakte probleem bij ingevulde ongebruikte deelfuncties
Verlichtingsprobleem bij meerdere verlichtingszones
Onterechte foutmelding KVCirculatiepomp is opgelost.

Geldigheid
Deze versie is gratis en vrijblijvend te gebruiken tot en met 31 oktober 2020.
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EPA 8800.2 (April 2020)
Rekenen
•
•
•
•
•

De belangrijkste wijziging in deze versie is dat de software nu kan rekenen.
Nog niet alle combinaties zijn getest, dus het is mogelijk dat bepaalde invoer niet kan
worden doorgerekend.
De software is getest op 62 basis EDR testen. De resultaten van deze basistests
zijn in overeenstemming met andere softwareleveranciers.
Aantal rekentesten wordt later uitgebreid tot 300.
Let op: deze software is nog niet attesteerbaar en dus ook nog niet geattesteerd.

Invoervelden
•

Er zijn een hoop invoervelden en relevanties gewijzigd om de invoer beter aan te laten
sluiten op de rekenkern. De wijzigingen moeten nog goedgekeurd worden door het CCVD,
zodat ze ook in het opnameformulier verwerkt worden.

Algemeen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Er is een resultaten overzicht beschikbaar gemaakt met verschillende deelresultaten
De drie EP-indicatoren en TO juli zijn in een apart scherm linksonder zichtbaar en
ingevuld wanneer je een object opent met een geslaagde berekening.
Er kan een csv-export worden gedaan van de resultaten.
Er worden meldingen weergegeven na het rekenen. Om de meldingen te zien, klik op
Controleer object.
Er is een kruimelpad ingebouwd, zodat je altijd weet waar je je in de software bevindt.
Projecten kunnen worden opgeslagen. Let op, door eventuele wijzigingen van de
invoervelden in de toekomst, kan invoer verloren gaan. Van deze versie wordt nog geen
conversie ontwikkeld.
De uitlijning is aanpast, zodat nu de invoervelden netjes onder elkaar staan
Er is een horizontale scrolbar toegevoegd, die zichtbaar wordt bij het gebruik van een
klein venster
Subgroupboxen hebben een lichtere kleur gekregen, zodat duidelijker is onder
welke hoofdgroupbox deze onder vallen. (Bijvoorbeeld bij Tapwaterinstallatie)

EPA 8800.1 (Januari 2020)
Alle invoervelden met relevanties
•

•

•

In versie 0.8800 kun je alvast de invoervelden gebruiken volgens het opnameformulier, en de
bijbehorende relevanties bekijken.
o Kies je bijvoorbeeld voor de basismethode, dan worden niet de invoervelden van de
detailmethode getoond zoals lineaire koudebruggen. Hiermee kun je wennen aan de
invoer. Omdat de methodiek behoorlijk is uitgebreid, ontzorgen we je hiermee door
alleen de informatie te tonen die voor jou op dat moment van belang is.
Woningbouw, Utiliteitsbouw, Nieuwbouw en Bestaande bouw
o Met de invoering van de NTA 8800 worden alle gebouwen berekend volgens dezelfde
methodiek: woningbouw, utiliteit, bestaande bouw en nieuwbouw. Vanaf nu kun je
alles kwijt in dezelfde softwareomgeving. Ook de benodigde berekeningen voor de
omgevingsvergunningen kun je gaan maken in de software. In de software kies je bij
projectgegevens om wat voor type gebouw het gaat.
Nieuwe look and feel
o De software heeft een nieuw, fris uiterlijk gekregen. Onze verschillende oplossingen
krijgen daarmee dezelfde look and feel. De handige en gebruiksvriendelijke
procesflow die jullie van ons gewend zijn, blijft in de software. Ben je gebruiker van
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•

•

•

Vabi Assets Energie? Download dan gerust de nieuwe versie van EPA. De look en
feel van Assets Energie wordt namelijk identiek aan die van de EPA-software. Zo kun
je mooi wennen aan de benodigde invoer en de software.
Nieuw in de NTA8800
o Vanaf nu werk je ook voor woningen met rekenzones. Voor de meeste woningen kun
je volstaan met 1 rekenzone. Dit kun je handig invoeren in de software.
o De NTA 8800 werkt met een basis- en detailmethode. De vuistregel is simpel: de
detailopname zal voor nieuwbouw en grootschalige renovatie zijn, terwijl de
basisopname vooral van toepassing is voor bestaande bouw en bepaling van de
WWS-punten.
o Naast de basis- en detailmethode is een belangrijk verschil in de methodiek dat als
gegevens beschikbaar zijn deze gebruikt moeten worden. Waar bijvoorbeeld in het
Nader Voorschrift het gebruik van een kwaliteitsverklaring niet verplicht was is met de
NTA8800 wel het geval. De waardes ‘onbekend’ die in de software zijn ingebouwd
mogen alleen gebruikt worden als aangetoond kan worden dat deze gegevens niet
beschikbaar zijn.
o Meer informatie over het toepassen van de NTA8800 is te vinden in het
opnameprotocol.
Overige wijzigingen
o Adresgegevens zijn gelijkgetrokken met Vabi Assets Energie, zodat uitwisselbaarheid
nog eenvoudiger wordt. Je kunt in EPA nu ook de status van het strategisch
voorraadbeleid opslaan
o Er kunnen meerdere eenheden onder 1 object worden ingevoerd
o Vanaf nu kun je aanvinken of een object NOM gebouwd is
Belangrijke informatie over deze versie!
o Je kunt nog niet alles met deze software; lees hier waar je op moet letten als je de
software gaat gebruiken.
o Je kunt nog geen projecten opslaan en doorrekenen. Deze versie is alleen bedoeld
om te wennen aan de invoervelden en de relevanties.
o Je kunt nog geen energielabel registreren. Dit kan pas als we de software officieel
releasen en als de nieuwe methodiek officieel van kracht wordt.
o Alle softwareleveranciers werken gezamenlijk aan een koppeling met de BCRG. Dit
scheelt veel werk, want dan kun je vanuit de software snel en eenvoudig een
installatie met bijbehorende kwaliteitsverklaring invoeren. Tot deze klaar is kun je de
installatie en kwaliteitsverklaring handmatig in de software invoeren.
o Wij lopen op dit moment met onze software voor op het opnameformulier. Er is
namelijk recent nog behoorlijk wat gewijzigd in de NTA 8800 norm. Het
opnameformulier is nog niet volledig aangepast aan de rekenkern. Het kan dus zijn,
dat de invoervelden hier en daar nog wat worden aangepast. Waar mogelijk is het
opnameformulier gevolgd en waar het noodzakelijk was om af te wijken is dit
teruggekoppeld aan ISSO.
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