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Belangrijke definities 

Energielabel, complex label 

Het certificaat afgegeven in het kader van de Europese richtlijn EPBD wat de 

energieprestatie van een gebouw inzichtelijk maakt. Bij het afgeven van dit 

certificaat wordt gebruik gemaakt van de rekenmethodieken en 

opnameprotocollen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde BRL. 

 

Een energielabel kan worden afgegeven voor een woning, een complex van 

woningen (bijv. een flat) of een bedrijfspand. Tenzij anders uit de context blijkt 

refereert de term energielabel naar een label voor een woning of bedrijfspand. Een 

energielabel voor een complex van woningen wordt aangeduid met de term 

complex label. 

 

Gebouw 

Het object waarvoor het energielabel wordt afgegeven. Afhankelijk van situatie 

kan dit een volledig gebouw zijn of een deel van het gebouw (bijv. een 

appartement). 

 

Opnamegebouw 

Gebouw binnen de definitie van EPBD waar de opname voor het energielabel heeft 

plaatsgevonden. 

 

Representatief gebouw 

Gebouw binnen de definitie van EPBD wat op basis van representativiteit wordt 

afgemeld. 

 

Pand 

Een identificeerbaar object binnen de BAG om een gebouw aan te duiden. Binnen 

de BAG is de definitie van een gebouw afhankelijk van het “afsluitbaar” zijn van 

het object. In sommige situaties is daarmee de definitie van pand niet gelijk aan 

de definitie van een gebouw volgens de EPBD (bijv. binnen BAG zijn de portiek-

ingangen van een flat afzonderlijke panden terwijl volgens EPBD de totale flat een 

gebouw is). 

 

Verblijfsobject 

Een identificeerbaar object binnen de BAG waar een adres aan gekoppeld is. 

 

Monitoringbestand 

Dit bestand (in xml) wordt uitgewisseld tussen rekensoftware en de centrale 

registratie van energielabels en bevat de gegevens van het te certificeren gebouw. 

 

Generieke invoer/uitvoer 

Een deel van het monitoringbestand (in xml) dat technisch inhoudelijke informatie 

over het opnamegebouw bevat en op basis waarvan de energieprestatie berekend 

is. 
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Thermische schil 

Die bouwdelen van een gebouw die grenzen aan de buitenlucht, het water, de 

grond en/of ruimten die niet verwarmd worden. De thermische schil wordt 

gebruikt bij het vaststellen van gevel-, dak-, vloer- en raamoppervlaktes. 

 

Vloeroppervlakte 

Hiermee wordt de oppervlakte van de begane grond van een gebouw bedoeld 

binnen de thermische schil. 

 

Gebruiksoppervlakte 

Hiermee wordt de oppervlakte van de begane grond en alle gebouwlagen binnen 

de thermische schil bedoeld. 
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Inleiding 

De Energy Performance of Building Directive (EPBD) is een Europese Richtlijn voor 

de energie prestatie van gebouwen. De regeling schrijft voor dat elk gebouw op 

een transactie of mutatie moment voorzien is van een energielabel. Het 

energielabel is een kwalitatieve maat voor de energetische prestaties van het 

gebouw. 

 

De Nederlandse implementatie van de EPBD schrijft voor dat energielabels pas 

geldig zijn nadat deze centraal afgemeld zijn bij het landelijke register voor 

energielabels. Dit register wordt ook wel de energielabel database genoemd. 

 

De registratie en afmelding van energielabels geschied geheel digitaal door 

aanlevering van een digitaal uitwisselingsbestand met gegevens in xml, het zgn. 

monitoringbestand. Dit document beschrijft de vorm en structuur van de xml in 

het monitoringbestand dat in deze vorm inmiddels aan de 5de versie toe is. 
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1 Opbouw monitoringbestand 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de xml structuur van het monitoringbestand en het 

antwoordbericht van het EPBD register uitgelegd op een manier die toegankelijk is 

voor domein deskundigen. Voor software ontwikkelaars zijn xml schema’s van de 

verschillende bestanden in de keten beschikbaar waarin de technische structuur 

van de xml documenten in is vastgelegd. Deze schema’s zijn terug te vinden op de 

website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

 

Van elk bericht betrokken bij het uitwisselingsproces wordt eerst een voorbeeld 

xml structuur getoond die vervolgens in een toelichtende tabel wordt uitgelegd. De 

toelichtende tabel beschrijft de afzonderlijke xml elementen en welke data er 

verwacht worden in het betreffende element. 

 

Data typen in dit document worden op hoog niveau weergegeven. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in drie soorten data: 

1. Tekst 

2. Numeriek 

3. Blok 

 

Daarbij staat “blok” voor een xml element dat gebruikt wordt om een verzameling 

logisch gerelateerde xml elementen te groeperen. Voor data typen “tekst” en 

“numeriek” wordt de exacte specificatie gegeven in de achterliggende xsd. Wel 

staat, waar van toepassing, een format beschrijving of een lijst met geldige 

waardes. Als een format beschrijving of een lijst met geldige waardes gegeven 

wordt mag aangenomen worden dat deze wordt afgedwongen door de xsd. 

 

Voor format beschrijving wordt gebruik gemaakt van reguliere expressies. Dit is 

een compacte schrijfwijze om de structuur van gegevens te beschrijven. 

 

Bijv. 

Het format [0-9]{4}[A-Z]{2} beschrijft de weergave van een postcode, 4 cijfers 

in het bereik 0-9 en 2 letters in het bereik A-Z. 

 

Meer informatie over de gebruikte notatie wijze voor reguliere expressies is terug 

te vinden op de volgende url: http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-

expressions-cheat-sheet/. Voor compleetheid is de syntax opgenomen in de 

bijlage. 

1.2 Wijzigingen t.o.v. eerdere versies 

Versie “5.10” van de afmeld interface van het landelijk register voor energielabels 

kent een nieuwe structuur voor het monitoringbestand dat de basis vormt voor de 

interface. Deze structuur is flink veranderd ten opzicht van de oude afmeld 

interface. Belangrijkste redenen zijn: 

 Gewijzigde regelgeving als gevolg van de invoering van de EPBD recast. 

 Gebruik van de Rijksbrede Basisadministratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) voor identificatie van gebouwen. 

 Introductie van een een generiek xml uitwisselingsformat tussen 

rekensoftware. 

http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/
http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/
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 De behoefte om het afmeldsysteem ongevoeliger te maken voor 

inhoudelijke wijzigingen in de methodiek. 

1.3 Ambiguiteit van de term “gebouw” 

De term gebouw, zoals gebruikt binnen EPBD, is een ambigue term. Het wordt 

namelijk gebruikt in de betekenis van “het object waarvoor het energielabel geldig 

is”. Afhankelijk van de gekozen rekenmethodiek kan dit in de praktijk het fysiek 

waarneembaar gebouw zijn of een deel van het gebouw kan zijn (bijv. een 

appartement). 

 

Binnen de context van dit document wordt de term “gebouw” altijd gebruikt 

volgens de betekenis van de EPBD regeling. Gebouw slaat dus op het object 

waarvoor een energielabel wordt afgegeven. Dit betekent dat uit de context 

duidelijk moet worden of met de term gebouw het totale fysiek waarneembare 

gebouw wordt bedoeld of een deel binnen het gebouw wat een zelfstandige status 

heeft. Deze context wordt gelegd door de gebruikte rekenmethodiek. 

1.4 Verschillen tussen BAG en EPBD 

Vanaf R9 is het landelijk register voor energielabels gekoppeld aan de Rijksbrede 

Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG zal gebruikt worden om 

te toetsen of het gebouw waarvoor het energielabel wordt afgemeld ook 

daadwerkelijk bestaat. Dit betekent dat alle afmeldingen van energielabels voor 

gebouwen gekoppeld moeten worden aan bekende objecten binnen de BAG. 

 

Binnen de BAG wordt onderscheid gemaakt tussen zgn. verblijfsobjecten en 

panden waarbij de relatie aanwezig is dat een pand meerdere verblijfsobjecten 

kan hebben maar een verblijfsobject ook weer kan wijzen naar meerdere panden. 

De natuurlijke neiging is om een pand binnen BAG te relateren aan het fysieke 

gebouw en om het verblijfsobject binnen BAG te relateren aan delen binnen een 

gebouw. Helaas gaat deze simpele redenering niet op. Ten opzichte van de EPBD 

hanteert de BAG namelijk een afwijkende definitie voor wat precies een gebouw is. 

Voor EPBD is een gebouw de structuur die fysiek waarneembaar is als los object, 

voor BAG is een pand een afsluitbaar zelfstandig gebouw of gebouwdeel. In 

termen van BAG kan een fysiek EPBD gebouw dus uit een of meerdere panden 

bestaan. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan is een flat met drie afzonderlijke 

portiek ingangen. De flat is voor EPBD een enkel fysiek gebouw maar staat binnen 

BAG geregistreerd als drie panden. 

 

Voor EPBD geldt dat een energielabel gekoppeld is aan exact één opnamegebouw 

en nul of meer representatieve gebouwen. Echter op basis van de verschillen in 

gebouw definities kan elk EPBD gebouw dus in feite bestaan uit verschillende BAG 

objecten (pand en verblijfsobject). Deze structuur is weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1 Logische relaties tussen objecten in EPBD en BAG 

domein. 

 

1.5 Opbouw xml monitoringbestand 

De xml in het monitoringbestand bestaat uit drie grote blokken: meta informatie, 

object informatie en opname informatie.  

1.5.1 Blok meta informatie 

Dit blok wordt gebruikt om gegevens vast te leggen die niet specifiek te maken 

hebben met een gebouw of de opname. In dit blok staan o.a. gegevens over de 

versie van het monitoringbestand, de rekensoftware waarmee het bestand 

gemaakt is, de certificaathouder die het bestand aanlevert etc. 

1.5.2 Blok object informatie 

Dit blok wordt gebruikt om gegevens over gebouwen vast te leggen die met de 

opname gerelateerd zijn. Het gaat dan vooral om gegevens die vanuit de 

verschillende rekenmethodieken niet zozeer van belang zijn zoals identificatie van 

het opnamegebouw, identificatie van eventuele referentie gebouwen, het gebruik 

van het opnamegebouw etc. 
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1.5.3 Blok opname informatie 

Dit blok wordt gebruikt om gegevens over de opname en belangrijkste uitkomsten 

van berekeningen vast te leggen. Alle opname gegevens zijn direct gerelateerd 

aan het opnamegebouw. Dit blok bestaat uit een vast aantal gegevens die nodig 

zijn voor de administratie van energielabels en de ondersteunende functies in het 

systeem, waaronder het afdrukken van energielabels en het uitvoeren van 

kosten/baten analyses. Onderdeel van dit blok is het generieke xml 

uitwisselingsformat tussen rekensoftware. 

1.6 Versiecompatibiliteit 

Het landelijke register voor energielabels zal vanaf 1 januari 2015 interface versie 

5.10 van het monitoringbestand gaan ondersteunen. Het systeem zal vanaf dat 

moment de oude versie 5.00 van het monitoringbestand niet meer accepteren. 

1.7 Gebouwidentificatie en BAG 

Vanwege koppeling met de BAG kunnen gebouwen op twee manieren 

geidentificeerd worden: op basis van postcode, huisnummer en huisnummer-

toevoeging (oude methode) en op basis van BAG-id. Binnen de nieuwe xml 

structuur is voor identificatie van gebouwen een apart blok type benoemd. Het 

gebruik van de BAG-id heeft altijd voorrang boven het gebruik van postcode, 

huisnummer en huisnummer-toevoeging. Anders gezegd, wanneer BAG-id is 

ingevuld, worden de overige identificatie gegevens van een gebouw genegeerd. 

 

Voor afmeldingen die betrekking hebben op een EI/EPC label voor een complex en 

voor afmeldingen die betrekking hebben op een EI/EPC label voor utiliteitsbouw 

geldt dat identificatie van het gebouw via een BAG-id verplicht is. Het 

monitoringbestand voor dit soort afmeldingen wordt afgekeurd als gebouwen nog 

geidentificeerd worden op de oude methode (postcode, huisnummer en 

huisnummer-toevoeging). 

1.8 Voorbeeld xml structuur monitoring bestand 

Onderstaand bericht geeft weer hoe de xml van het monitoringbestand er uit moet 

zien. Aan de hand van dit bericht wordt de inhoud van de afzonderlijke xml 

elementen verder toegelicht in de erop volgende tabel. 

 

De in deze tabel opgenomen data types zijn indicatief voor het te verwachten data 

type. De daadwerkelijke specificatie van het data type wordt vastgelegd in 

achterliggende xsd. 

 

 

<EPC> 

 <EPCMeta> 

  <Version>5.10<Version/> 

  <Country>NL<Country/> 

  <Tooling> 

   <VendorSoftwareKey /> 

   <VendorSoftwareVersionId /> 

  </Tooling> 

 </EPCMeta> 

 <EPCObject> 

  <MainBuilding> 

   <MainBuildingClass /> 

! 
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   <ObjectLocation: ObjectLocationType /> 

   <ObjectInformation: ObjectInformationType /> 

   <MainBuildingUse> 

    <PrimaryUse: BuildingUseType /> 

    <SecondaryUse: BuildingUseType /> 

    ... 

   </BuildingUse> 

   <NumberOfDwellings /> 

  </MainBuilding> 

  <ReferenceBuildingList> 

   <ReferenceBuilding> 

    <ObjectLocation: ObjectLocationType /> 

    <ObjectInformation: ObjectInformationType /> 

   </ReferenceBuilding> 

  </ReferenceBuildingList> 

 </EPCObject> 

 <EPCSurvey> 

  <Summary> 

   <EPCClass /> 

   <EPCIndex /> 

   <SurveyDate /> 

   <SurveyMethod> 

    <TypeCalculation /> 

    <AreaEffect /> 

    <AreaEffectPercentage /> 

    <Scope /> 

   </SurveyMethod> 

  </Summary> 

  <EnergyConsumption> 

   // het attribuut ‘dimension’ blijft voor toekomstig gebruik 

   <TotalValue scale=”{absolute|m2}” dimension=”{MJ}” /> 

   <ValueElectricity scale=”{absolute|m2}” dimension=”{kWh}” /> 

   <ValueGas scale=”{absolute|m2}” dimension=”{m3}” /> 

   <ValueHeat scale=”{absolute|m2}” dimension=”{GJ}” /> 

   <ValueCO2 scale=”{absolute|m2}” dimension=”{kg}” /> 

  </EnergyConsumption> 

  <SurveySources> 

   <BuildingBluePrint /> 

   <BuildingObservation /> 

   <ClientInformation /> 

   <EPCCalculation /> 

  </SurveySources> 

  <ObjectAdjustmentList> 

   <ObjectAdjustment: ObjectAdjustmentType /> 

   … 

  </OjbectAdjustmentList> 

  <SurveySourceData> 

   // xml data volgens generieke invoer/uitvoer formaat 

  </SurveySourceData> 

 </EPCSurvey> 

</EPC> 
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// ondersteunend xml data type 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod /> 

 <BAGIdentification /> 

     <BAGResidenceId /> 

     <BAGBuildingId /> 

 </BAGIdentification> 

 <TPGIdentification> 

  <ZipCode /> 

  <Number /> 

  <Extension /> 

  // let op: het veld BuildingAnnotation is wel aanwezig maar wordt  

  // niet meer gebruikt (zie toelichting) 

  <BuildingAnnotation /> 

 </TPGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

 

// ondersteunend xml data type 

<ObjectInformationType> 

 <BuildingCategory /> 

 <BuildingCategorySupplement /> 

 <SBICode /> 

 <PublicBuilding /> 

 <ConstructionYear />  

 <YearOfRenovation /> 

 <Ownership /> 

 <SurfaceArea /> 

 <EffectiveSurfaceArea /> 

</ObjectInformationType> 

 

// ondersteunend xml data type 

<BuildingUseType> 

 <UseType /> 

 <Percentage /> 

</BuildingUseType> 

 

// ondersteunend xml data type 

<ObjectAdjustmentType> 

 <AdjustmentId /> 

 <EffectiveValue /> 

</ObjectAdjustmentType> 
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1.9 Toelichting op de xml velden monitoringbestand 

 

Element Aantal Type Toelichting 

0: EPCMeta    

Country 1 Tekst Landcode van het monitoring bestand. Verplicht tekst veld, altijd gevuld met 

“NL”. 

Version 1 Numeriek Versiecode van de xml-structuur van het monitorbestand. Verplicht tekst veld, 

altijd gevuld met de waarde “5.10”. 

Tooling 1 Blok Blok met gegevens voor identificatie van de rekensoftware. 

VendorSoftwareKey 1 Tekst Identificatie sleutel van de rekensoftware. Waarde moet overeenkomen met de 

sleutel van een geregistreerd rekensoftware pakket. 

VendorSoftwareVersionId 1 Tekst Identificatie van de versie van de rekensoftware. 

1: EPCObject    

MainBuilding 1 Blok Blok met gegevens over het opname gebouw. 

MainBuildingClass 1 Tekst Waarde die aangeeft of het opnamegebouw onder woningbouw of utiliteitsbouw 

valt. De waarde “residential” wordt gebruikt voor woningbouw, “commercial” 

voor utiliteitsbouw. 

Waarde = residential|commercial 

ObjectLocation [MainBuilding] 1 Blok Blok met gegevens over locatie van het opnamegebouw. 

ObjectInformation [MainBuilding] 1 Blok Blok met aanvullende gegevens over het opnamegebouw. 

MainBuildingUse 0, 1 Blok Blok met gebruik van het opnamegebouw. Is verplicht bij MainBuildingClass = 

Commercial, maar is niet aanwezig bij MainBuildingClass = Residential 
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PrimaryUse 1 Blok Blok met detail gegevens voor het primaire gebruik van het opnamegebouw. 

SecondaryUse 0..n Blok Blok met detail gegevens voor een secundaire gebruik van het opnamegebouw. 

NumberOfDwellings 1 Numeriek Het aantal woningen in het gebouw. Voor utiliteitsbouw geldt hier verplicht de 

waarde 0, voor een regulier energielabel in de woningbouw geldt hier verplicht 

de waarde 1, voor een energielabel van een complex van woning geldt hier het 

aantal woningen in het complex waar de opname op van toepassing is. 

waarde = 0 | 1 | 1..n 

format = [0-9]+ 

ReferenceBuildingList 0, 1 Blok Blok met lijst gebouwen waarvoor de energielabels op basis van 

representativiteit zijn afgegeven. 

ReferenceBuilding 1..n Blok Blok met gegevens van een enkel gebouw waarvoor het energielabel is afgeven 

op basis van representativiteit. Dit betreft dus niet het gebouw benoemd onder 

MainBuilding. 

ObjectLocation [ReferenceBuilding] 1 Blok Blok met gegevens over locatie van het representatieve pand of verblijfsobject.  

ObjectInformation 

[ReferenceBuilding] 

1 Blok Blok met aanvullende gegevens over het representatieve pand of verblijfsobject. 

2: EPCSurvey    

Summary 1 Blok Samenvatting van hoofdkenmerken van het energielabel. 

EPCClass 1 Tekst Energielabelklasse: 

waarde=G|F|E|D|C|B|A|A+|A++|A+++|A++++ of leeg 

EPCIndex 1 Numeriek Energieprestatieindex: 

waarde: numeriek of leeg 
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format: [-]{0,1}[0-9]{2}\.[0-9]{2} 

bereik: (-10.00, 10.00) 

SurveyDate 1 Datum Opnamedatum 

format: YYYYMMDD 

SurveyMethod 1 Blok Blok met gegevens over de gebruikte opnamemethodiek. 

TypeCalculation 1 Tekst Soort berekening: 

format = [A-Z]{1, 10} 

moet een bij EPBD bekende code zijn, zie bijlage. 

AreaEffect 1 Tekst Waarde die aangeeft of bij de berekening van de energieprestaties 

gebiedsgebonden maatregelen van toepassing zijn (EMG). De waarde “yes” geeft 

aan dat EMG van toepassing is. 

waarde = yes|no 

AreaEffectPercentage 1 Numeriek Percentage van de energie efficiency veroorzaakt door gebiedsgebonden 

maatregelen. 

format: [0-9]{3}\.[0-9]{2} 

bereik: [0.00, 100.00] 

Scope 1 Tekst Scope van de berekening. Met deze waarde wordt aangegeven of de berekening 

een verblijfsobject betreft of een geheel gebouw betreft. De waarde “specific” 

betekent dat de bereking een verblijfsobject betreft, de waarde “compound” 

betekent dat de berekening het overkoepelende gebouw betreft. 

waarde = specific|compound 

EnergyConsumption 1 Blok Blok met gegevens over energieverbruik en CO2-uitstoot 

TotalValue 1 Numeriek Totale energieverbruik van het opnamegebouw. De waarde kan opgegeven 
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worden met schaal “absoluut” of “per m2” en in “GJ”. Een negatieve waarde 

betekent dat er energie wordt geleverd. 

ValueElectricity 1 Numeriek Totale berekende electriciteitsverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan 

afwijken van het werkelijke electriciteitsverbruik. De waarde kan opgegeven 

worden met schaal “absolute” of “per m2” en in “kWh”. Een negatieve waarde 

betekent dat er electriciteit wordt geleverd. 

ValueGas 1 Numeriek Totale berekende gasverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan 

afwijken van het werkelijke gasverbruik. De waarde kan opgegeven worden met 

schaal “absolute” of “per m2” en in “m3”. Een negatieve waarde betekent dat er 

(bio)gas wordt geleverd. 

ValueHeat 1 Numeriek Totale berekende warmteverbruik van het opnamegebouw. Deze waarde kan 

afwijken van het werkelijke warmteverbruik. De waarde kan opgegeven worden 

met schaal “absolute” of “per m2” en in “GJ”. Een negatieve waarde betekent dat 

er warmte wordt geleverd. 

ValueCO2 1 Numeriek Totale berekende CO2 uitstoot van het opnamegebouw. Deze waarde kan 

afwijken van de werkelijke CO2 uitstoot. De waarde kan opgegeven worden met 

schaal “absolute” of “per m2” en in “kg”. 

SurveySources 1 Blok Blok met de bron van de opname gegevens. 

BuildingBluePrint 1 Tekst Beantwoord de vraag of de opname gebaseerd is op de bouwtekening van het 

opnamegebouw. 

waarde = Yes|No 

BuildingObservation 1 Tekst Beantwoord de vraag of de opname gebaseerd is op een observatie ter plekke 

van het opnamegebouw. 
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waarde = Yes|No 

ClientInformation 1 Tekst Beantwoord de vraag of de opname gebaseerd is op informatie aangeleverd door 

de eigenaar van het gebouw (anders dan een bouwtekening). 

waarde = Yes|No 

EPCCalculation 1 Tekst Beantwoord de vraag of er een EPC berekening is gemaakt voor het gebouw. 

waarde = Yes|No 

ObjectAdjustmentList 0, 1 Blok Blok met verbetermaatregelen voor het opnamegebouw. Voor EPC berekeningen 

hoeft dit blok niet te worden opgegeven. 

ObjectAdjustment 1..n Blok Blok met gegevens van een verbeter maatregel.  

SurveySourceData 1 Blok Blok met gedetailleerde opnamegegevens volgens het generieke invoer/uitvoer 

format. 

Type: ObjectLocationType    

IdentificationMethod 1 Tekst Identificeert de methode waarop een object geidentificeerd wordt. 

waarde = BAG | TPG 

TPGIdentification 0, 1 Blok Blok met identificatie gegevens volgens TPG adres aanduiding. Identificatie 

volgens TPG adres aanduiding kan alleen gebruikt worden als met het adres het 

gebouw volgens de definitie van EPBD in zijn geheel uniek geidentificeerd kan 

worden. 

 

Voor afmeldingen van een complex volgens de methode EI/EPC woningbouw of 

afmeldingen van een utiliteitsgebouw geldt dat het gebruik van TPGIdentification 

niet toegestaan is. 
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ZipCode 1 Tekst Postcode van het gebouw 

format = [0-9]{4}[A-Z]{2} 

Number 1 Numeriek Huisnummer van het gebouw. 

format = [0-9]+ 

Extension 0, 1 Tekst Huisnummer-toevoeging van het gebouw. 

format = [\S]* 

BuildingAnnotation 0, 1 Tekst Extra aanvulling bij identificatie van het gebouw. 

format = vrije tekst 

 

Per 1-1-2015 is EPBD gekoppeld met de BAG. Hierdoor is het gebruik van 

BuildingAnnotation overbodig geworden. Gebouwen die niet via ZipCode, Number 

en Extension uniek geidentificeerd kunnen worden dienen via BAG identificatie 

opgegeven te worden. 

BAGIdentification 0, 1 Blok Blok met identificatie gegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de 

definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde 

definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten. 

 

Voor afmeldingen van een complex volgens de methode EI/EPC woningbouw of 

afmeldingen van een utiliteitsgebouw geldt dat het gebruik van het blok 

BAGIdentification verplicht is. 

Type: BAGIdentificationType    

BAGResidenceId 1..n Tekst BAG verblijfsobject ID.  

Scope = specific: 
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Bij een afmelding met Scope = specific is deze verplicht in het blok 

“BAGIdentification” en mag het er ook maar 1 zijn. 

Scope = compound: 

Bij een afmelding met Scope = compound moet minimaal 1 BAG verblijfsobject 

ID zijn opgenomen. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er 

per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen.  

BAGBuildingId 0..n Tekst BAG Pand ID. 

Scope = specific: 

Dit pand ID dient alleen te worden ingevuld ter identificatie van een 

utiliteitsgebouw dat geen verblijfsobject heeft. 

In dat geval dient het op te geven BAGResidenceId als identificatie van het 

adres, maar het eigenlijke gebouw dat afgemeld wordt betreft het gebouw 

geïdentificeerd door het Pand ID. In de meeste situaties is een verblijfsobject ID 

aanwezig. Het veld BAGBuildingId zal dan ook veelal niet gevuld hoeven te 

worden. Indien het gebouw uit meerdere panden bestaat dan kunnen hier 

meerdere Pand ID’s worden opgenomen. De hier opgegeven pand ID’s moeten 

betrekking hebben op panden zonder verblijfsobjecten. 

Scope = compound: 

Het is niet toegestaan Pand ID’s op te geven. 

Type: ObjectInformationType    

BuildingCategory 0, 1 Tekst Indeling voor gebouwen, hoofdtype. Is verplicht indien MainBuildingClass = 

Residential. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = Commercial. 

format = [0-9]+ 
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waarde = zie bijlage: waardelijst gebouwtype 

BuildingCategorySupplement 0, 1 Tekst Subindeling voor gebouwen, subtype. Verplicht voor hoofdtype 2, 4, 5, 6, 7. 

format = [0-9]+ 

waarde = zie bijlage: waardelijst gebouwtype 

 

SBICode 0, 1 Numeriek Indeling van de functie van het gebouw volgens de SBI-codering. Alleen verplicht 

voor utiliteitsbouw. 

PublicBuilding 0, 1 Tekst Indicatie of het gebouw een publiek gebouw is. Is verplicht indien 

MainBuildingClass = Commercial. Niet aanwezig indien MainBuildingClass = 

Residential. 

waarde = Yes | No. 

ConstructionYear 1 Numeriek Bouwjaar van het opnamegebouw. 

format = [0-9]{4} 

YearOfRenovation 0, 1 Numeriek Jaar van renovatie van het opnamegebouw. 

format = [0-9]{4} 

SurfaceArea 1 Numeriek Totale vloeroppervlakte van de begane grond van het opnamegebouw in m2 

binnen de thermische schil. 

format = [0-9]+\.[0-9]{2} 

EffectiveSurfaceArea 1 Numeriek Totale vloeroppervlakte van alle gebruikslagen binnen de thermische schil van 

het opnamegebouw in m2. 

format = [0-9]+\.[0-9]{2} 

Ownership 1 Tekst... De actuele eigendomsstatus van het opnamegebouw of representatieve gebouw 

op het moment van opname. 
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waarde = private-owner|social-rent|private-rent 

“social-rent” is niet toegestaan bij MainBuildingClass = Commercial. 

Type: BuildingUseType    

UseType 1 Tekst Code van het gebruiksfunctie. 

format = [0-9]{1,2} 

waarde = zie bijlage: waardelijst gebruiksfunctie gebouw 

Percentage 1 Numeriek Percentage van gebruiksfunctie. 

waarde = 0..100 

Type: ObjectAdjustmentType    

AdjustmentId 1 Tekst Identificatie code van een maatregel uit een vaste lijst met gebouwgebonden 

verbetermaatregelen. 

format = (C|H)[0-9]+ 

waarde = zie bijlage: maatregelenlijst woningbouw voor BuildingClass = 

“residential” en voor BuildingClass = “commercial”. 

EffectiveValue 1 Numeriek De effectieve rekenwaarde te gebruiken bij kosten/baten analyse van deze 

verbetermaatregel. Deze waarde moet staan in dezelfde eenheid als de met deze 

maatregel gekoppelde kengetallen voor woningbouw en utiliteitsbouw. 
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1.10 Voorbeeld xml structuur antwoord bericht 

 

 <EpbdAutoAfmeldenResponse> 

  <StatusCode /> 

  <SuccessBlock> 

   <RegistrationTimestamp /> 

   <CertificateNumber /> 

   <ObjectLocationList> 

    <MainBuilding: ObjectLocationResultType /> 

    <ReferenceBuilding: ObjectLocationResultType /> 

    ... 

   </ObjectLocationList> 

  </SuccessBlock> 

  <ErrorMessages /> 

 </EpbdAutoAfmeldenResponse> 

 

 

<ObjectLocationResultType> 

  <BAGIdentification: BAGIdentificationResultType /> 

  <TPGIdentification: TPGIdentificationResultType /> 

</ObjectLocationResultType> 

 

<BAGIdentificationResultType> 

  <BAGResidenceId /> 

  <BAGBuildingId /> 

</ObjectLocationResultType> 

 

<TPGIdentificationResultType> 

  <ZipCode /> 

  <Number /> 

  <Extension /> 

  <BuildingAnnotation /> 

<Streetname /> 

<City /> 

</TPGIdentificationResultType> 
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1.11 Toelichting op de xml velden antwoordbericht 

 

Element Aantal Type Toelichting 

EpbdAutoAfmeldenResponse    

StatusCode 1 Numeriek Statuscode van het antwoord bericht. De status 0 is gereserveerd voor 

succesvolle verwerking van het afmeldbericht. Een status ongelijk 0 betekent dat 

het afmeldbericht niet verwerkt is. Bijzondere statussen zijn: 

 

1 = het monitoringbestand voldoet niet aan de XSD*. 

2 = het monitoringbestand bevat logische fouten 

3 = het monitoringbestand is ongewijzigd opnieuw aangeboden. 

4 = de verwerking van het monitroingbestand is gestopt door een interne fout in 

het systeem. Neem contact op met RVO.nl. 

 

* afhankelijk van de fout kan er ook een “soap fault” worden teruggegeven in 

plaats van een EpbdAutoAfmeldenResponse bericht. 

SuccessBlock 0, 1 Blok Blok met gegevens bij succesvolle verwerking van het afmeldbericht. Dit blok 

komt alleen voor als status = 0. 

RegistrationTimestamp 1 Datum Datum en tijdstip van afmelding. 

CertificateNumber 1 Tekst 9-cijferig numeriek veld met het certificaatnummer van het energielabel. 

ObjectLocationList 1 Blok Blok met adres en BAG-nummers van bij de afmelding betrokken gebouwen. 

Bevat elementen van het type ObjectLocationType. 
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MainBuilding 1 Tekst Objectlocatie gegevens zoals het gebouw is geregistreerd in EPBD.  

 

Let op: wanneer een gebouw bestaat uit meerdere verblijfsobjecten kunnen er 

meerdere adressen gekoppeld zijn aan het gebouwe. EPBD retourneert het 

eerste hoofdadres uit de BAG. Dit kan afwijkend zijn van het adres wat is 

opgegeven! 

ReferenceBuilding 0..n Tekst Objectlocatie gegevens zoals het referentiegebouw is geregistreerd in EPBD. Dit 

zijn gebouwen die afgemeld zijn op basis van representativiteit. 

 

Let op: wanneer een gebouw bestaat uit meerdere verblijfsobjecten kunnen er 

meerdere adressen gekoppeld zijn aan het gebouwe. EPBD retourneert het 

eerste hoofdadres uit de BAG. Dit kan afwijkend zijn van het adres wat is 

opgegeven!  

ErrorMessages 0, 1 Tekst Tekst omschrijving van de foutsituatie die opgetreden is of de fouten die 

geconstateerd zijn. Deze komt alleen voor als StatusCode <> 0. 

Type: ObjectLocationResultType    

TPGIdentification 1 Blok Blok met identificatie gegevens volgens TPG adres aanduiding afkomstig van 

BAG. 

BAGIdentification 1 Blok Blok met identificatie gegevens van een gebouw volgens BAG. 

Type: TPGIdentificationResultType    

ZipCode 1 Tekst Postcode van het gebouw 

format = [0-9]{4}[A-Z]{2} 

Number 1 Numeriek Huisnummer van het gebouw. 
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format = [0-9]+ 

Extension 0, 1 Tekst Huisnummer-toevoeging van het gebouw. 

format = [\S]* 

BuildingAnnotation 0, 1 Tekst Extra aanvulling bij identificatie van het gebouw. 

format = vrije tekst 

Streetname 1 Tekst Naam van de straat 

City 1 Tekst Naam van de stad 

Type: BAGIdentificationResultType    

BAGResidenceId 1..n Numeriek Verblijfsobject ID van het gebouw. 

Uitsluitend in geval van afmelden van een complex zullen er meerdere 

verblijfsobject ID’s zijn. 

BAGBuildingId 0..n Numeriek Het BAG pand ID. 

Is gelijk aan het in het monitoringbestand opgegeven pand ID(s). Deze zal in 

verreweg de meeste gevallen niet aanwezig zijn. 
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2 Algoritmen 

2.1 Codering certificaatnummer 

Het certificaatnummer is een 9-cijferig getal gecodeerd met een mod-11 codering. 

Deze codering voegt een controlecijfer toe aan een 8-cijferig nummer wat 

willekeurig gegenereerd wordt door het systeem. Hierdoor kan het 

certificaatnummer gecontroleerd worden op typfouten. Het 9-cijferig 

certificaatnummer komt overeen met de functie MetMod11(RN). Deze is als volgt 

gedefinieerd: 

 

 
 

f:MetMod11(RN) = 

f:Tekst(RN) + f:Tekst(X) 

 

met: 

 RN = het willekeurige nummer gegenereerd door het landelijke register 

 f:Tekst(RN) = de tekstuele representatie van RN aangevuld met   

 voorloopnullen om te komen tot acht karakters 

 f:Tekst(X) = RN(1e cijfer) * 9 + 

 RN(2e cijfer) * 8 + 

 RN(3e cijfer) * 7 + 

 RN(4e cijfer) * 6 + 

 RN(5e cijfer) * 5 + 

 RN(6e cijfer) * 4 + 

 RN(7e cijfer) * 3 + 

 RN(8e cijfer) * 2 ) mod 11 ) en hiervan enkel het laatste cijfer) 
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3 Relatie met kosten/baten indicatie en verbetermaatregelen 

In de gegevens die aangeleverd worden bij registratie van het energielabel voor 

bestaande bouw zijn verbetermaatregelen opgenomen. Deze informatie wordt 

gebruikt bij het bepalen van een kosten/baten indicatie. 

 

Bij elke verbetermaatregel wordt een waarde opgenomen welke gebruikt wordt bij 

de bepaling van de kosten/baten indicatie zoals voorgeschreven door de EPBD 

recast regeling. De kosten/baten indicatie wordt uitgerekend op basis van 

specifieke kentallen voor woningbouw en utiliteitsbouw. De berekening is 

eenvoudig als volgt weer te geven: 

 

Indicatiekosten/baten = kengetal * EffectiveValue 

 

Het kengetal is hierbij een waarde die afhankelijk is van het type energielabel 

(woningbouw of utiliteitsbouw) en van de specifieke verbetermaatregel. De 

eenheid waarin EffictiveValue moet worden gespecificieerd is voorgeschreven in 

bijlage 3 en bijlage 4. Verbetermaatregelen worden alleen opgenomen voor 

energielabels gebaseerd op de methodiek voor bestaande bouw (EI). 

 



 
VERTROUWELIJK | Definitief | EPBD Register Afmeld Interface 5.1.3 | 10 februari 2016 

 

 
Pagina 28 van 46 

 

4 Afmelden bij het landelijke register voor energielabels 

4.1 Globaal proces schema 

Het afmelden van een energielabel doorloopt globaal de volgende stappen (dit is 

het succes scenario): 

1. De opname vindt plaats. 

2. Het monitoringbestand wordt samen met de gewenste handeling 

aangeboden aan het landelijk register voor energielabels. 

3. Het landelijk register voor energielabels controleert het aangeboden 

monitoringbestand. 

a. Technische controle xml structuur via xsd 

b. Validatie aangeboden objecten bij BAG-LV 

c. Inhoudelijke controle monitoringbestand 

4. Indien akkoord: het landelijk register voor energielabels voert de 

gewenste afmeldhandeling uit. 

5. Het resultaat van de afmelding wordt terug gestuurd. 

4.2 Identificatie van een gebouw 

Het monitoring bestand kent twee mogelijkheden voor het identificeren van een 

gebouw via het blok ObjectLocationType. In dit blok worden alle delen van het 

gebouw geidentificeerd via een van de mogelijke identificatie methoden: 

TPGIdentificatie (dus via adres) en BAGIdentificatie (via BAG-id). 

 

In het blok MainBuilding wordt op deze wijze het gebouw gespecificeerd waar de 

opname heeft plaatsgevonden. In het blok ReferenceBuildingList worden alle 

gebouwen gespecificeerd waarvoor dit energielabel op basis van representativiteit 

wordt afgegeven. 

 

Voor de meeste gebouwen zal de ObjectLocation een enkele identificatie bevatten, 

vaak een TPGIdentifcatie. Uitzondering hier is een afmelding van een energielabel 

voor een complex van gebouwen. Voor een complex label is het noodzakelijk dat 

ObjectLocation de verschillende BAG-panden identificeert waaruit het complex is 

opgebouwd. Voor een flat zijn dit bijvoorbeeld de afzonderlijke portiekingangen. 

Iedere portiekingang dient te worden geïdentificeerd door een verblijfsobject. 

 

Voor bedrijfspanden en complexen is hetverplicht gebruik te maken van de 

BAGIdentificatie. De BAG-id van een gebouw kan worden opgezocht via de BAG-

web portal, bereikbaar via de website van Kadaster (zie Figuur 2). Een ander 

handig hulpmiddel bij achterhalen welk gebouw welk BAG ID heeft is de BAG 

Viewer (zie Figuur 3). Deze is eveneens bereikbaar via de website van het 

Kadaster. 
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Figuur 2 De BAG-web portal op de website van Kadaster. 

 

 
Figuur 3 De BAG-viewer. 

 

4.3 Handmatige afmelding 

Bij handmatige afmelding wordt door de gebruiker met behulp van de 

rekensoftware een monitoringbestand gegenereerd op basis van de opname. De 

gebruiker gaat naar de website van het landelijk register voor energielabels 

(www.ep-online.nl) en logt hier in met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

http://www.ep-online.nl/
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Figuur 4 Afmeldscherm voor handmatig afmelden. 

 

De gebruiker kiest het tabblad “Afmelden” en voegt het monitoringbestand toe in 

het daarvoor bestemde vak. Het bestand kan met de knop “Bladeren” gezocht 

worden op het lokale bestandssysteem. Daarna wordt gekozen voor “Afmelden”. 

In totaal kunnen per keer maximaal 10 bestanden tegelijk verwerkt worden. 

 

Na het afmelden krijgt de gebruiker een scherm met detail gegevens van de 

afmelding (o.a. het af te melden object) en de handeling die de gebruiker kan 

uitvoeren: toevoegen, vervangen, uitbreiden, overslaan. Het register bepaalt zelf 

welke handelingen beschikbaar zijn en uitgevoerd mogen worden. 

 

Als het aangeboden bestand niet goed is zal het register het bestand automatisch 

tonen met de handeling “overslaan”. Een bestand is bijvoorbeeld niet goed als: 

 Het monitoringbestand niet voldoet aan het xsd schema. 

 VenderSoftwareKey en VenderSoftwareVersionId niet bekend is binnen het 

systeem. 

 Als SurveyDate in de toekomst ligt. 

 Er voor het opgegeven MainBuilding al een energielabel bestaat met een 

recentere waarde voor SurveyDate. 

 Als de opgegeven rekenmethodiek niet overeenkomt met de autorisatie van de 

gebruiker.Als de opgegeven adres gegevens van het MainBuilding of een van 

de ReferenceBuilding’s niet leiden tot een unieke identificatie van een gebouw 

in de BAG landelijke voorziening. 

 

De reden waarom een bestand wordt afgekeurd wordt getoond op het scherm. 

 

De term “adres gegevens” van een gebouw is gedefinieerd als de sleutel die 

gevormd wordt door ZipCode, Number, Extension en BuildingAnnotation. 

 ! 
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De handeling “toevoegen” is alleen mogelijk als de adres gegevens leiden tot 

unieke identificatie van een verblijfsobject in de BAG landelijke voorziening én op 

basis van deze BAG-id geen energielabel gevonden wordt met dezelfde waarde 

voor SurveyDate. 

 

De handeling “uitbreiden” is alleen mogelijk als de adres gegevens leiden tot 

unieke identificatie van een verblijfsobject in de BAG landelijke voorziening én op 

basis van deze BAG-id een energielabel gevonden wordt met dezelfde waarde voor 

SurveyDate. 

 

De handeling “vervangen” is alleen mogelijk als de adres gegevens van het 

MainBuilding leiden tot unieke identificatie van een gebouw in de BAG landelijke 

voorziening én op basis van deze BAG identificatie een energielabel gevonden 

wordt met dezelfde waarde voor SurveyDate én de vervangingsperiode van het 

energielabel nog niet verstreken is. Deze vervangingsperiode is 1 week. Voor 

vervanging buiten deze periode dient contact opgenomen te worden met de 

helpdesk van RVO.nl. 

 

Na het kiezen van de handeling wordt de afmelding uitgevoerd door de knop 

“Verder” te selecteren. Het resultaat van de afmelding wordt direct op het scherm 

zichtbaar gemaakt en wordt tevens nagezonden per e-mail. 

 

De handeling “overslaan” leidt niet tot een wijziging in het systeem. De handeling 

“toevoegen” leidt tot opname van alle informatie uit het monitoringbestand in het 

landelijk register. De handeling “uitbreiden” leidt tot aanpassing van de lijst van 

gebouwen die, op basis van het opnamegebouw gespecificeerd in MainBuilding, 

een energielabel op basis van representativiteit gekregen hebben. De handeling 

“vervangen” leidt tot verwijdering van alle informatie uit het landelijk register voor 

energielabels die gekoppeld is aan het energielabel vermeld in dit 

monitoringbestand. Het betreffende energielabel wordt gevonden als de adres 

gegevens leiden tot unieke identificatie van een verblijfsobject in de BAG 

landelijke voorziening én op basis van deze BAG-id een energielabel gevonden 

wordt met dezelfde waarde voor SurveyDate. Het certificaatnummer wordt bij 

vervangen gekoppeld aan de gegevens van het nieuwe monitoringbestand. 

 

Bij een actie “vervangen” gaan gegevens verloren uit het systeem. Deze gegevens 

zijn niet meer te herstellen tenzij vooraf door de certificaathouder een kopie van 

het bestand in het landelijk register voor energielabels wordt gemaakt (bijv. door 

dit te downloaden naar de lokale computer). 

 

4.4 Geautomatiseerde afmelding 

Het landelijk register voor energielabels biedt een webservice functie aan om 

geautomatiseerd te kunnen afmelden. De wsdl van deze webservice functie kan 

worden opgevraagd via de url: http://afmelden.ep-

online.nl/GeautomatiseerdAfmelden.asmx?wsdl1 

 

Voor het gebruik van de webservice is het nodig om de header van de webservice 

aanroep als volgt te vullen: 

 

 
1 Let op: deze url kan in de toekomst gewijzigd worden. 

! 

http://afmelden.ep-online.nl/GeautomatiseerdAfmelden.asmx
http://afmelden.ep-online.nl/GeautomatiseerdAfmelden.asmx
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<soap:Envelope xmlns:xsi= ... > 

 <soap:Header> 

  <EpbdAutoAfmeldenHeader xmlns=... > 

   <username>...</username> 

   <password>... </password> 

  </EpbdAutoAfmeldenHeader> 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

  <EpbdAutoAfmeldenRequest xmlns=... > 

   <Actie>Toevoegen or Vervangen or Uitbreiden</Actie> 

   <inhoud_monitorbestand> 

    <EPC> 

     ... 

    </EPC> 

   </inhoud_monitorbestand> 

  </EpbdAutoAfmeldenRequest> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Als het geautomatiseerd afmelden succesvol is, zal een antwoordbericht gestuurd 

worden met StatusCode = 0. In dat geval zal het SuccessBlock gevuld zijn met de 

afmeldgegevens. Als het geautomatiseerd afmelden niet mogelijk is, dan stuurt de 

webservice een antwoordbericht terug naar de verzender van het 

monitoringbestand met StatusCode <> 0. Van de verzender wordt dan verwacht 

dat het monitoringbestand gecorrigeerd wordt voor de gemelde fout(en) en 

opnieuw aangeboden. 

 

Het is aan te bevelen om bij correctie van het monitoringbestand de gebouwen te 

identificeren met een BAG-id. BAG-id’s kunnen worden opgezocht via de BAG-web 

portal van Kadaster (zie Figuur 3 De BAG-viewer.). 

 

Als hetzelfde monitoringbestand ongecorrigeerd opnieuw wordt aangeboden, dan 

wordt dit bestand geweigerd met StatusCode = 2. 
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Bijlage 1: waardelijst gebouwtype 
Het gebouwtype wordt genoteerd als enkelvoudige numerieke waarde of dubbele 

numerieke waarde gescheiden met een ‘-‘ teken. De eerste waarde is altijd een 

waarde uit de tabel Hoofdtype. Voor hoofdtype = 2, 4, 5, 6,7 moet een subtype 

worden opgegeven. Dit is een waarde uit de tabel Subtype. 

 

Bijv.: 

 “1”    =  Vrijstaande woning 

 “3”    =  Rijwoning tussen 

 “7-2”   =  Hoekmidden woning in flatwoning (overig) 

 “5”    =  <ongeldige waarde> 

 

Hoofdtype 

Waarde Toelichting 

1 Vrijstaande woning 

2 Twee-onder-een-kap /rijwoning hoek 

3 Rijwoning tussen 

4 Galerijwoning 

5 Portiekwoning 

6 Maisonettewoning 

7 Flatwoning (overig) 

8 Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte 

 

Subtype (alleen voor Hoofdtype = 4, 5, 6, 7) 

Waarde Toelichting 

1 Hoekdak 

2 Hoekmidden 

3 Hoekvloer 

4 Tussendak 

5 Tussenmidden 

6 Tusenvloer 

7 Tussendakvloer 

8 Hoekdakvloer 

 

Subtype (alleen voor Hoofdtype = 2) 

Waarde Toelichting 

9 Rijwoning 

10 Twee-onder-een-kap 
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Bijlage 2: waardelijst gebruiksfunctie gebouw 
Waarde Toelichting 

1 Kantoorfunctie 

2 Gezondheidszorg klinisch 

3 Gezondheidszorg niet-klinisch 

4 Bijeenkomstfunctie overig 

5 Bijeenkomstfunctie met alcohol-gebruik 

6 Onderwijsfunctie 

7 Sportfunctie, matig verwarmd 

8 Sportfunctie, anders dan matig verwarmd 

9 Logiesfunctie 

10 Winkelfunctie 

11 Celfunctie 

12 Woonfunctie 

13 Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
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Bijlage 3: maatregelenlijst utiliteitsbouw 
BuildingClass = “commercial” 

Waarde Toelichting Eenheid Ref. 

C1 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de begane grondvloer. m2 vloer ongeïsoleerd 1. 

C2 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de gevel. m2 gevel ongeïsoleerd 2. 

C3 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van het dak. m2 dak ongeïsoleerd 3. 

C4 Toepassing van HR++ glas. m2 enkel- of dubbelglas in 

gevels en daken 

4. 

C5 Zonwering aanbrengen. m2 glas in gevels en daken 5. 

C6 Hoog rendement ketel toepassen. m2 gebruiksoppervlak 6. 

C7 Toepassing van een warmtepomp. m2 gebruiksoppervlak 7. 

C8 Toepassing van WKK. m2 gebruiksoppervlak 8. 

C9 Toepassing van warmteterugwinning uit ventilatielucht. m2 gebruiksoppervlak 9. 

C10 Toepassing van spaarlampen en/of HF-verlichting met 

spiegeloptiekarmaturen. 

m2 gebruiksoppervlak 10. 

C11 Toepassing van veegschakeling en/of daglichtschakeling en/of 

aanwezigheidsdetectie voor verlichting. 

m2 gebruiksoppervlak 11. 

C12 Toepassing van warmtepompboiler. m2 gebruiksoppervlak 12. 

C13 Toepassing van een zonnecollector en zonneboiler. m2 gebruiksoppervlak 13. 

C14 Toepassing van warmte/koudeopslag in de bodem. m2 gebruiksopperlvak 14. 

C15 Toepassing van kierdichting. m2 gebruiksoppervlak 15. 

C16 Toepassing van zonnepanelen. m2 PV 16. 

 

Ref. = maatregelnummer uit ISSO publicatie 75.1 (utiliteitsbouw), oktober 2012 
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Bijlage 4: maatregelenlijst woningbouw 
BuildingClass = “residential” 

Waarde Toelichting Eenheid Ref. 

H1 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de begane grondvloer. m2 vloer ongeisoleerd 1. 

H2 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van het dak. m2 dak ongeisoleerd 2. 

H3 Isolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de 

buitenmuren/panelen. 

m2 gevel ongeisoleerd 3. 

H4a Toepassing van HR++ glas in leefruimtes. m2 enkel- of dubbelglas in 

gevels en daken 

4. 

H4b Toepassing van HR++ glas in slaapruimtes. m2 enkel- of dubbelglas in 

gevels en daken 

4. 

H5 Isolatie van de CV-leidingen die in onverwarmde ruimten aanwezig zijn. - 5. 

H6 Toepassing van een HR-107 ketel voor verwarming (individueel en 

collectief). 

- 6. 

H7 Toepassing van een HR-107 combiketel voor verwarming en warmwater 

(individueel en collectief). 

- 7. 

H8 Toepassing van een warmtepomp voor verwarming. - 8. 

H9 Isolatie van de circulatieleiding voor warm water. - 9. 

H10 Toepassing van een warmtepompboiler voor warm water. - 10. 

H11 Toepassing van warmteterugwinning uit de ventilatie afzuiglucht. - 11. 

H12 Toepassing van een zonnencollector en zonneboiler voor warm water. - 12. 

H13 Toepassing van naad- en kierdichting.  13. 

H14 Toepassing van zonnepanelen. m2 PV 14. 

 

Ref. = maatregelnummer uit ISSO publicatie 82.1 (woningbouw), oktober 2012 
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Bijlage 5: Relatie pand-verblijfsobject in BAG 

 
Bron: Objectenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2009, 

datum: oktober 2009 
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Bijlage 6: wijzigingsoverzicht concept->definitief 

 
0.3  0.5 

 Contractor blok verwijderd: gegevens worden opgenomen in de profielen 

van gebruiker en organisatie 

 BRLSupportList blok verwijderd: gegevens worden opgenomen in software 

registratie functie van de energielabel registratie 

 Correctie eenheden in ValueGas, ValueHeat, ValueOther 

 Uitleg toegevoegd in hst. 1 over datatypes. 

 Uitleg toegevoegd in hst. 1 over reguliere expressies 

 Correctie tabelkop bijlages met maatregelen  

 Toegevoegd de mogelijkheid om gebouwen via BAG-id’s te identificeren of 

via TPG-adres. Een van beide moet gevuld zijn. 

 

0.5  0.6 

 Toegevoegd de mogelijkheid om een gebouw te identificeren op basis van 

geografische positie. 

 Diverse labels een andere naam gegeven. 

 Weergave object structuur gewijzigd: label nu gekoppeld aan pand i.p.v. 

verblijfsobject. 

 

0.6  0.7 

 Aangepast uitleg over relaties tussen BAG-gebouw en EPBD-gebouw. 

 Aangepast schema met relaties BAG-gebouw en EPBD-gebouw. 

 Gewijzigd: xml structuur BAG identificatie 

 Toegevoegd: soap-voorbeeld structuur 

 Toegevoegd: beveiliging in afmelden tegen ongewijzigd blijven aanbieden 

 

0.7  v6 

 versnummering + datum rechtgetrokken met documentnaamgeving 

 verwijderd uitvraag met BAG-id’s naar gebruiker als BAG niet uniek 

identificeert 

 toegevoegd EMG waarde 

 bijgewerkt maatregelen lijsten Cxx en Hxx (bijlages) 

 toegevoegd bijlage met relaties BAG-object (uit objectenhandboek BAG). 

 

v6  v7 

 toegevoegd kolom dimensies aan maatregelen lijsten 

 teksten maatregelen gelijk getrokken met layout energielabel 

 

v7  v7a 

 definitie van complex opgenomen in beschrijving 

 xml en tabel beschrijving gecontroleerd en bijgewerkt op ontbrekende 

velden 

 ObjectLocationList verwijderd, multipliciteit van locatie gegevens 

opgenomen in ObjectLocationType 

 voorbeelden van gebruik van ObjectLocationType toegevoegd in bijlage 

 toegevoegd: oppervlaktes voor dag, gevel, raam en vloer, incl. 

beschrijving. 

 toegevoegd definities van thermische schil, vloeroppervlakte en 

gebruiksoppervlakte. 

 toegevoegd aantal woningen (voor complexen). 
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v7a  v7b 

 AreaEffectPercentage toegevoegd 

 

v7b  v8 

 diverse consistentiecorrecties 

 <RequestType> verwijderd uit monitoringbestand 

 <BAGObjectId> vervangen door <BAGResidenceId> en <BAGBuildingId> 

 <BuildingAnnotation> toegevoegd binnen het blok <BAGIdentification> 

 <WarningMessages> toegevoegd aan antwoordbericht. 

 <ErrorTrace> verwijderd uit antwoordbericht. 

 <EPCMeta> verwijderd uit antwoordbericht. 

 De term “pandobject” vervangen door “pand”, overeenkomstig de 

terminologie van BAG. 

 

v8  v8a 

 Specificatie van het antwoordbericht uitgebreid. 

 <extension> in request is niet verplicht 

 

v8a  v8b 

 <WarningMessages> weer verwijderd uit antwoordbericht 

 Consistentiecorrectie in voorbeeld antwoordbericht 

 Statuscode aan antwoordbericht toegevoegd om onderscheid te kunnen 

maken tussen een XSD fout en een logische fout 

 Mogelijke waardes voor TypeCalculation (rekenmethodiek; EI/EPC/EPN) uit 

dit document (en dus XSD) verwijderd 

 4 van de 5 “Effective…Area” velden verwijderd. 

 

v8b  v9 

 <BuildingAnnotation> verwijderd uit blok <BAGIdentification> 

 Toelichting van de BAG Viewer toegevoegd 

 Beschrijving omtrent het gebruik van BAG-ID’s aangepast 

 Beschrijving controle “Buildingclass moet overeenkomen met autorisatie 

gebruiker” verwijderd omdat deze controle besloten zit in de controle op 

autorisatie per rekenmethodiek. 

 

v9  v9a 

 Meerdere pand-ID’s mogelijk ter identificatie van een utiliteitsgebouw 

zonder verblijfsboject ID 

 Element BagResidenceId kan nu meerdere keren voorkomen. Identificatie 

van een complex (scope = compound) vindt nu plaats op basis van 

verblijfsobject ID’s in plaats van pand ID’s. 

 

v9a  v9b 

 Enkele correcties in (XML) voorbeelden 

 Toelichtingen bij BAG-ID’s aangepast 

 

V9b  v9c 

 Document definitief gmaakt 

 Huisstijl document aangepast aan RVO.nl huisstijl. 
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Bijlage 7: wijzigingsoverzicht definitieve versie 
 

 

Datum Versie Omschrijving aanpassing 

2014.05.06 5.0.1 Documentatie aanpassingen bij velden: 
 TotalValue 
 ValueElectricity 
 ValueGas 

 ValueHeat 
 Percentage 

2014.05.12 5.0.2 Documentatie aanpassing:  toegevoegd de lijst van 

bekende codes voor rekenmethodieken. 

2014.06.16 5.0.3 Aanpassing waardelijst gebruiksfunctie gebouwen: 
 Toegevoegd “Bijeenkomstfunctie voor 

kinderopvang” 
 Aangepast “Bijeenkomstfunctie” naar 

“Bijeenkomstfunctie overig” 

2014.10.01 5.0.4 Veld EPCClass mag nu * bevatten als geen label wordt 

opgegeven. 

2014.10.13 5.0.5 Veld EPCClass mag nu leeg zijn. Veld blijft wel 
verplicht. Dit omdat de EI-route geen labelklasse meer 
mag leveren. Gewijzigd t.o.v. 5.0.4 uit oogpunt van 
eenduidigheid. 
Veld EPCIndex mag nu leeg zijn. Veld blijft wel 

verplicht. Dit omdat de vereenvoudigde NV route geen 
EI-waarde kan leveren. 

2014.11.03 5.1 Definitieve versie voor 1-1-2015. 
 Maatregel klasse H4 voor glas gesplitst in 

leefruimte (H4a) en slaapruimte (H4b). 

 Versie naar 5.1 
 Rekenmethodieken geldig vanaf 1-1-2015 

opgenomen in tabel. 

2014.11.12 5.1.1 Tekst correctie: in de hoofdtekst wordt niet aangegeven 
dat bij woningtype=2 er subwoningtypen mogelijk zijn. 
In de bijlage tabel is dit wel vermeld. 

2014.12.15 5.1.2 Uitbreiding rekenmethodieken tabel (bijlage 10) met  
NEN7120+C2:2012/C3:2013/C4,C5:2015 
 

2016.02.10 5.1.3 Tekst correctie: het gebruik van BuildingAnnotation is 

niet meer toegestaan sinds invoering van de koppeling 
met BAG. Dit veld blijft wel nog technisch aanwezig.` 
 
Aanpassing tekst bij velden MainBuilding en 
ReferenceBuilding in de terugmelding als er sprake is 
van een gebouw met meerdere verblijfsobjecten en 

meerdere adressen bij deze verblijfsobjecten. 
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Bijlage 8: reguliere expressies 
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Bijlage 9: Voorbeeld identificatie van gebouwen 
 

Voorbeeld 1: een enkele woning afmelden 

Geldig voor gebouwtypen (hoofdtype): 

 vrijstaande woning 

 twee-onder-een-kap / rijwoning hoek 

 rijwoning tussen 

 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>TPG</IdentificationMethod> 

 <TPGIdentification> 

  <ZipCode>1234AA</ZipCode > 

  <Number>1</Number > 

  <Extension /> 

  <BuildingAnnotation /> 

 </TPGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

TPG adres wordt via BAG vertaald naar een BAG verblijfsobject. Het adres en het 

ID van het BAG verblijfsobject worden opgeslagen in de EPBD database. 

 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>BAG</IdentificationMethod> 

 <BAGIdentification> 

  <BAGResidenceId>1234567890123456</BAGResidenceId> 

 </BAGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

Via BAG wordt het adres bepaald en samen met het ID van het BAG verblijfsobject 

opgeslagen in de EPBD database. 

 

Voorbeeld 2: appartement in een flat afmelden 

Geldig voor gebouwtypen (hoofdtype): 

 galerijwoning 

 portiekwoning 

 maisonettewoning 

 flatwoning (overig) 

 woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte 

 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>TPG</IdentificationMethod> 

 <TPGIdentification> 

  <ZipCode>1234AA</ZipCode> 

  <Number>1</Number> 

  <Extension /> 

  <BuildingAnnotation /> 

 </TPGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

TPG adres wordt via BAG vertaald naar een BAG verblijfsobject. Het adres en het 

ID van het BAG verblijfsobject worden opgeslagen in de EPBD database. 
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<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>BAG</IdentificationMethod> 

 <BAGIdentification> 

  <BAGResidenceId>1234567890123456</BAGResidenceId> 

 </BAGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

Via BAG wordt het adres bepaald en samen met het ID van het BAG verblijfsobject 

opgeslagen in de EPBD database. 

 

Voorbeeld 3: de gehele flat als complex afmelden 

Geldig voor gebouwtypen (hoofdtype): 

 galerijwoning 

 portiekwoning 

 maisonettewoning 

 flatwoning (overig) 

 woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte 

 

De identificatiemethode “TPG” is niet toegestaan bij het afmelden van een 

complex. 

 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>BAG</IdentificationMethod> 

 <BAGIdentification> 

  <BAGResidenceId>1234567123456781</BAGResidenceId> 

  <BAGResidenceId>1234567123456782</BAGResidenceId> 

  <BAGResidenceId>1234567123456783</BAGResidenceId> 

 </BAGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

De afzonderlijke portiekingangen zijn geïdentificeerd met verblijfsobject ID’s. BAG 

panden van de afzonderlijke portiekingangen worden bij de BAG gechecked op 

geldigheid. ID’s van alle verblijfsobjecten die tot de gegeven panden behoren 

worden opgeslagen in EPBD. 

 

Voorbeeld 4: een bedrijfspand afmelden 

Geldig voor utiliteitsbouw. 

 

De identificatiemethode “TPG” is niet toegestaan bij het afmelden van 

utiliteitsbouw. 

 

<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>BAG</IdentificationMethod> 

 <BAGIdentification> 

  <BAGResidenceId>1234567890123456</BAGResidenceId> 

 </BAGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

Via BAG wordt het adres bepaald en samen met het ID van het BAG verblijfsobject 

opgeslagen in de EPBD database. 

 

Indien het een gebouw betreft dat geen eigen adres heeft, dan ziet het er 

bijvoorbeeld zo uit: 
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<ObjectLocationType> 

 <IdentificationMethod>BAG</IdentificationMethod> 

 <BAGIdentification> 

  <BAGResidenceId>1234567890123456</BAGResidenceId> 

     <BAGBuildingId>0987654321654321</BAGBuildingId> 

  </BAGIdentification> 

</ObjectLocationType> 

In dit geval wordt ook het pand ID opgeslagen in EPBD. 
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Bijlage 10: Identificatie van rekenmethodieken. 
 

Onderstaande lijst geeft de geldige waarden voor het veld TypeCalculation weer. 

De waarde moet gekoppeld zijn met de VenderSoftwareKey en 

VendorSoftwareVersionId. De onderstaande lijst is de situatie geldig voor live-

gang per 1-7-2014. Raadpleeg RVO.nl voor een actueel overzicht. 

 

U-bouw codering per 1-1-2015 

ISSO75.3, versie 3.0, oktober 2011 ISSO_75_3_2011_1 

NEN 2916:2004 NEN_2916_2004_1 

NEN 2916:2004/A1:2008 NEN_2916_A1_2008_1 

NEN 7120+C2:2012  NEN_7120_C2_2012_1 

NEN 7120+C2:2012/C3:2013  NEN_7120_C2_C3_2013_1 

NEN7120+C2:2012/C3:2013/C4,C5:2015 NEN_7120_C2_C3_C4_C5_2015_1 

  

W-bouw 
 Nader Voorschrift, versie 1.0, 1 februari 2014 met 
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Rekenmethodiek Definitief Energielabel, versie 1.2, 

16 september 2014 RDEL_2014_1 

 


