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Betreft BRL:  GASKEUR CV: 2010 d.d.: februari 2011 
Nummer: 2011-01  d.d.: juni 2011  
 
Vastgesteld CvD EPK d.d.: 31-05-2011  Aanvaard door Kiwa Nederland B.V. d.d.: 31-05-2011  
 
Onderwerp: Vervanging van de NEN 5128 door de NEN 7120 
  
 
Aanleiding 
Ten eerste is in april 2011 de NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode, 
gepubliceerd door NEN. De NEN 7120 vervangt onder andere de huidige NEN 5128: Energieprestatie 
van woonfuncties en woongebouwen. De NEN 5128 wordt ook wel de EPN genoemd. De NEN 7120 
zal met ingang van 1 januari 2012 van kracht worden verklaard door de overheid. 
Op het certificaat dat wordt afgegeven in het kader van het GASKEUR CW/HRww staat een tabel 
waarbij gerefereerd wordt aan de NEN 5128. 
Op dit moment loopt nog het traject van het verstrekken van certificaten omdat per 1 juni 2011 voldaan 
moet worden aan de nieuwe beoordelingsrichtlijnen. Deze certificaten zullen met terugwerkende 
kracht op 31 mei 2011 worden versterkt. 
 
Tijdens de TC GASKEUR vergadering van 10 juni jl. heeft de TC Kiwa verzocht om op de certificaten 
bij de tabel ook, indien mogelijk, te vermelden dat voldaan wordt aan de NEN 7120. Zodoende is het 
niet nodig om eind 2011 nog een keer nieuwe certificaten te verstrekken. 
Vermelding van de NEN 7120 op het certificaat is vanaf de publicatiedatum van de norm toegestaan. 
Vanaf 1 januari 2012 is vermelding van de NEN 7120 verplicht. 
Kiwa heeft nagegaan of dit mogelijk is. Hiertoe zijn de NEN 5128 en NEN 7120, voor wat betreft de 
methode voor het bepalen van het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding, 
vergeleken. Op basis van dit vergelijk kan geconcludeerd worden dat de methoden voor het bepalen 
van het opwekkingsrendement gelijk zijn maar dat er nieuwe afkortingen voor termen worden gebruikt. 
Een overzicht van de gebruikte termen en bijbehorende afkortingen is in onderstaande tabel 
opgenomen: 
 

Afkorting term  Term 
NEN 5128 NEN 7120 

jaarlijkse bruto warmtebehoefte voor 
warmtapwaterbereiding 

Qbeh;tap;bruto;i  
 

QW;dis;nren;an 

opwekkingsrendement voor de 
warmtapwaterbereiding 

ηopw;tap;i  ηW;gen;gi 

 
De afkortingen van termen komen niet in de BRL voor maar wel op het certificaat. 
 
Ten tweede is op het certificaat de ondertekening door Kiwa gewijzigd in: Bouke Meekma, Kiwa 
 
Wijziging 
Vervang Bijlage I modelcertificaat door: 
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I.  Model certificaat 
 
Model certificaat GASKEUR CV/HR/SV 
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Model certificaat GASKEUR CW/HRww  
 

 


