
Het tij is gekeerd
Positieve berichten alom. De huizenverkoop zit in 

de lift. De woningbouw trekt aan. Er is weer geld 

voor woninginrichting. De BouwBeurs-organisatie 

juicht over het aantal ontvangen bezoekers. 

Een onderzoek van Energieonderzoek Centrum 

Nederland (ECN) wijst uit dat 10 procent van de 

Nederlandse huishoudens aan energiearmoede 

lijdt. Met simpele maatregelen zoals tochtstrips, 

gordijnen dichtdoen, de verwarming iets lager 

zetten, radiatorfolie en buisisolatie toepassen kun-

nen ze eenvoudig geld besparen. Een advieskansje 

voor de vakman!

Werk genoeg dus. Dat blijkt ook uit een korte in-

ventarisatie onder onze leden: de meesten hebben 

een goed gevulde portefeuille. Maar helaas geldt 

dat niet voor iedereen. Sommige bedrijven komen 

nog steeds met moeite aan een klus. Als dat voor 

jou ook geldt, krab dan eens achter je oren. Is 

de kluswereld wel jouw wereld? Het klinkt hard. 

Maar door blijven sappelen, is dat wat waar je het 

voor doet? Als je dat wel vindt, kijk dan nog eens 

naar je bedrijfsvoering. Of beter, kijk eens samen 

met een collega naar je bedrijf. Wat zou je kunnen 

verbeteren, wat kan er anders. Vind je dat met 

een collega te intiem, neem dan contact op met 

je branchevereniging. Kom praten. Zij kunnen je 

helpen. Maar het belangrijkste is: DOE IETS. Nu is 

echt de tijd om de orderportefeuille te vullen.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK
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Warmteweerstand vaak
verkeerd berekend
NEN 1068 beschrijft hoe het warmteverlies van woningen berekend 
moet worden. Ook licht de norm toe hoe je de warmteweerstand van 
een constructie (Rc-waarde) moet berekenen. De norm wordt in het 
Bouwbesluit aangestuurd. Nieman Raadgevende Ingenieurs constateert 
dat in veel bouwplannen in de ontwerp- of uitvoeringsfase de 
warmteweerstand nog wordt berekend met de oude rekenmethodiek. 

“In veel van de bouwplannen die wij tegen-

komen in ontwerp- of uitvoeringsfase is de 

warmteweerstand nog berekend met de oude 

rekenmethodiek”, vertelt Gerton Starink, senior 

adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. 

“Dat levert niet alleen verkeerde rekenresul-

taten op, maar is ook niet in lijn met de voor-

geschreven rekenmethodiek.” In NEN 1068 is 

beschreven hoe warmteverlies in W/m2K wordt 

weergegeven. De Rc-waarde wordt voortaan 

berekend vanuit een Uc-waarde, waarbij de in-

vloed van bevestigers, convectie rondom isolatie 

en de wijze uitvoering van de constructie wordt 

verrekend in een U (toeslag op het warmtever-

lies, respectievelijk op de warmtedoorgangsco-

efficiënt).

Het berekende warmteverlies bepaalt onder 

andere ook de uitkomst van de EPC-bereke-

ning. In NEN 1068 heeft tevens een wijziging 

plaatsgevonden in de berekening van het 

warmteverlies via de begane grondvloer en via 

lineaire thermische bruggen. Deze waarden 

kunnen in de EPC-berekening op twee manie-

ren ingevoerd.

Warmteverliezen
De gewijzigde NEN 1068 kan een forse invloed 

hebben op de uitkomst van de EPC-berekening 

(0,01-0,05), zo vervolgt Starink: “Het verschil 

wordt vooral bepaald door de wijze waarop 

het warmteverlies via lineaire thermische 

bruggen in rekening wordt gebracht. Ook 

de berekening van het lineaire warmteverlies 

door funderingsdetails is volledig veranderd. 

Waarden van (standaard) funderingsdetails 

waarvan de waarde niet is berekend volgens 

NEN 1068:2012, mogen niet meer worden 

toegepast. Het werkelijk invoeren van de 

warmteverliezen via lijnvormige aansluitingen 

volgens de uitgebreide methode levert, vooral 

bij grondgebonden woningen een (nog) grotere 

winst op dan al het geval was.”

Consequenties voor de praktijk 
De wijziging van NEN 1068 heeft consequenties 

voor de praktijk. “Bijvoorbeeld voor architecten 

en adviseurs; zij moeten de Rc-waarden van 

constructies anders berekenen. Maar ook voor 

ontwikkelende bouwers met eigen woning-

concepten; zij moeten waarden opnieuw laten 

berekenen. Leveranciers moeten het effect 

van een product op de waarden mogelijk ook 

opnieuw laten berekenen. “Zonder uitgebreid 

hierop in te gaan is er nog aan aantal andere 

zaken gewijzigd”, aldus Starink. “De warmte-

weerstand van een zwak-geventileerde spouw 

is niet meer 0,09, maar 0,16 m2K/W. Het effect 

van de toepassing van reflecterende folies in 

luchtspouwen is vastgelegd in de norm. De be-

rekening van Uw en Ud: de warmtedoorgangs-

coëfficiënt van ramen, deuren en luiken, is nu 

geheel overgenomen uit NEN-EN-ISO 10077.”

Onderaannemer failliet, 
wat doet de curator?
De Hoge Raad deed onlangs uitspraak over de vraag of ‘een curator bij het niet gestand 

doen van een overeenkomst ook het recht heeft nakoming te vorderen van de prestaties 

waarvoor een gefailleerde onderaannemer de tegenprestatie reeds verrichtte’ (Bron: 

uitspraken.rechtspraak.nl). De vraag speelt en speelde bij vele faillissementen van onder-

aannemers die het afgesproken werk niet konden afmaken. Lang verhaal kort: de curator 

mag een betaling vorderen van het wel uitgevoerde werk dat in termijnen is opgeleverd. 

Opmerkelijk, want de termijnen worden meestal betaald na oplevering in zo’n termijn. De 

uitspraak betekent niet dat de hoofdaannemer het volledige bedrag aan de curator moet 

betalen als hij aantoonbaar schade door het faillissement leed. 
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