
 

 
Eindterm 1.1, 1.2,1.3 (twee vragen) 

 

         

Examen Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen  

Toets 1: Meerkeuzevragen 
 
 
 
 
 

Lees zorgvuldig onderstaande informatie 
 

• Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. 
• Lees, voordat u antwoord geeft, de vraag zorgvuldig door. 
• Beantwoord alle vragen. Geef per vraag maar één antwoord. 
• Een goed beantwoorde vraag levert één scorepunt op. Niet beantwoorde vragen worden fout 

gerekend. 
• Het opgavenboekje bestaat uit 15 pagina’s (inclusief voorblad) 
• Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 

 
• Het gebruik van een niet-programmeerbare rekenmachine is toegestaan. 
• De tijdsduur van dit examenonderdeel is maximaal 75 minuten. 

 
 

Voorlopige cesuur: 29 / 30 
 

Bij het beantwoorden van de vragen in deze voorbeeldtoets mag u gebruikmaken van de beslisschema’s 
en tabellen uit de de ISSO-publicatie 75.1 en uit de toelichting. 

 
Bij het examen krijgt u deze beslisschema’s en tabellen uitgereikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG 
HEBBEN. 

 
 
 
 

Dit boekje pas openen als daarvoor t oest emming w ordt gegeven. 
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1 Welke richtlijn beschrijft het certificeren van organisaties voor het afgeven van 
energielabels? 

 
A BEG 
B BRL9500 
C EPBD 

 

 
 

2 Bij welke instantie wordt een energielabel afgemeld? 
 

A KvINL 
B RVO.NL 
C Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 
 

3 Welke factoren bepalen de energie-index? 
 

A energiegebruik, gebruiksoppervlak en verliesoppervlak 
B oppervlak van dak, gevels en vloer 
C thermostaattemperatuur, gebruiksoppervlak en dakoppervlak 

 

 
 

4 De software waarmee de energie-index wordt berekend, werkt met 
standaardomstandigheden. 

 
Welke omstandigheden zijn dat? 

 
A ventilatie, binnentemperatuur en energiegebruik 
B temperatuurinstelling van de buren, gebruiksoppervlak en ventilatie 
C weergegevens, binnentemperatuur en ventilatie 

 

 
 

5 Waarom worden voor het vaststellen van de energie-index 
standaardomstandigheden gebruikt? 

 
A Om gebouwen met een gelijke gebruiksfunctie onderling op hun 

energieprestaties te kunnen vergelijken. 
B Om temperaturen, ventilatie en interne warmteproductie nauwkeurig te 

kunnen vaststellen. 
C Om tot de juiste waarde voor de energie-index te kunnen komen. 

 

 
 

6 Op welke gegevens moet het energielabel gebaseerd zijn? 
 

A bestek, tekeningen en aanname van de EPA-adviseur 
B EPC berekening, tekeningen en mededelingen van de opdrachtgever 
C waarneming, tekeningen en aanname van de EPA-adviseur 
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7 Hoe wordt het oppervlak van een raam gemeten? 
 

A de dagmaat van het kozijn 
B de maten van het glasoppervlak plus de glaslatten 
C de nettomaten van het glasoppervlak 

 
 

8 Een EPA-adviseur gaat een energielabel maken voor een kraamkliniek. 
De kraamkliniek is gevestigd in een monumentaal pand (zoals bedoeld in de 
Monumentenwet van1988). 

 
Welke regels gelden er voor het maken van een energielabel van dit pand? 

 
A De EPA-adviseur maakt een energielabel en kwalificeert het gebouw als 

Zorgfunctie niet-klinisch. 
B Voor een monumentaal pand hoeft geen energielabel gemaakt te worden, 

maar mag wel op verzoek van de klant. 
C Voor een monumentaal pand mag geen energielabel gemaakt worden. 

 

 
 

9 Een EPA-adviseur gaat een energielabel maken voor een gebouw dat bestaat uit 
meerdere gebruiksfuncties waaronder een woonfunctie. De woonfunctie is gelijk aan 
15% van het totale gebruiksoppervlak van het gebouw. 

 
Wat is in dit geval een correcte werkwijze? 

 
A De oppervlakte van het woongedeelte wordt toegevoegd aan de 

gebruiksfunctie met het grootste oppervlak. 
B Er hoeft alleen een energielabel voor het utiliteitsdeel gemaakt te worden. 
C De oppervlakte van het woondeel wordt niet meegenomen bij het opstellen 

van het label. 
 

 
 

10 Een bedrijf bestaat uit twee naast elkaar gelegen gebouwen met elk een eigen adres 
en een eigen entree. De twee gebouwen zijn met elkaar verbonden door een 
loopbrug. Het ene gebouw heeft als bouwjaar 1920 en het andere gebouw een 
bouwjaar van 1950. De loopbrug is in 1960 gebouwd. De EPA-adviseur moet een 
energielabel voor deze gebouwen maken. 

 
Wat is in dit geval een correcte werkwijze? 

 
A Hij maakt één energielabel voor de twee gebouwen en de loopbrug samen. 
B Hij  maakt voor elk gebouw één energielabel waarbij de loopbrug onderdeel 

uitmaakt van het gebouw dat in 1950 gebouwd is. 
C Hij maakt voor elk gebouw één energielabel, bij de bepaling van de labels blijft 

de loopbrug buiten beschouwing. 
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11 In een winkel is accentverlichting aangebracht. 
 

Moet hier rekening mee worden gehouden voor de bepaling van het energielabel? 
 

A Ja, mits het geïnstalleerde vermogen aan accentverlichting groter is dan 10% 
van het totaal geïnstalleerde verlichtingsvermogen. 

B Ja, omdat accentverlichting een grote bijdrage levert aan het 
energiegebruik. 

C Nee, omdat de accentverlichting gebruikersafhankelijk is. 
 

 
 

12 Het gebruiksoppervlak van een gebouw bestaat voor 30% uit een niet-labelplichtig 
deel en voor 70% uit een labelplichtig deel. De niet-labelplichtige delen zijn geen 
hulpfuncties.  Voor het hele gebouw is er een verwarmingsinstallatie aanwezig. 
De opdrachtgever wil naast een Energielabel ook een maatwerkadvies van het 
gebouw hebben. De EPA-U adviseurs heeft daarom ook de niet-labelplichtige ruimtes 
opgenomen. 

 
Mogen het labelplichtige en niet-labelplichtige deel van het gebouw voor het 
Energielabel in één Energiesector liggen? 

 
A Ja, want er is sprake van dezelfde verwarmingsinstallatie voor het 

labelplichtige en niet labelplichtige deel. 
B Dit mag alleen als het gebruiksoppervlak van het niet-labelplichtige deel 

kleiner is dan 50 m2
 

C Nee, ruimte die niet-labelplichtig zijn mogen nooit in de dezelfde Energiesector 
liggen als de labelplichtige delen. 

 

 
 

13 Hoe wordt de warmte overgedragen bij een 4-pijps-fancoilunitssysteem? 
 

A alléén met lucht 
B alléén met water 
C met water en lucht 

 

 
 

14 Welke energievormen levert een WKK-installatie? 
 

A elektriciteit en kracht 
B warme lucht en kracht 
C warm water en elektriciteit 

 

 
 

15 Wanneer mag het tapwatersysteem ‘centraal geplaatst’ genoemd worden? 

Als de afstand tussen opwekker en tappunt 

A maximaal 3 meter bedraagt. 
B maximaal 5 meter bedraagt. 
C maximaal 8 meter bedraagt. 
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16 Welke rendementsklassen zijn er voor een HR combi-ketel? 
 

A HR 100, HR 104 en HR 107 
B HR 102, HR 104 en HR 106 
C HR 102, HR 104 en HR 107 

 

 
 

17 Voor het bepalen of een ruimte verwarmd of onverwarmd is, is de plaats van de 
isolatie en/of spouwmuur van belang. 

 
Wanneer is er sprake van isolatie? 

 
A Wanneer de Rc-waarde van de wand minimaal 0,7 W/m2.K is. 
B Wanneer meer dan 70% van de wand geïsoleerd is met isolatie van minimaal 

1 cm dik. 
C Wanneer zich isolatie in de spouw bevindt en wanneer voor het toegepaste 

glas minimaal dubbelglas is toegepast. 
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18 Zie onderstaande foto 
 

 
 

Foto 001 
 

Achter vlak A bevindt zich een muur. Aan de buitenkant is deze glasplaat zichtbaar. 

Hoe moet deze constructie worden ingevoerd op het opnameformulier? 

A als gesloten gevel 
B als paneel 
C als raam 
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19 Een onverwarmd trappenhuis ligt aan de buitenzijde van een kantoorgebouw. Er is 
geen open verbinding met een andere verwarmde ruimte. De buitenwand van het 
trappenhuis is opgetrokken uit een spouwmuur zonder isolatie. 

Wordt dit trappenhuis beschouwd als een verwarmde ruimte? 

A Ja, altijd als er een spouwmuur aanwezig is. 
B Ja, mits het trappenhuis kleiner is dan 4 m2. 
C Nee, een trappenhuis ligt altijd buiten de thermische schil. 

 

 
 

20 U neemt de beglazing van een gebouw op. In de afstandhouder van het glas is een 
typenummer opgenomen. Dit is de enige aanwijzing die u hebt. 

 

 

Welk type glas noteert u op het opnameformulier? 

A dubbel glas 
B HR+ glas 
C HR++ glas 
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21 Een EPA-adviseur kan de exacte Rc-waarde van een constructie bepalen. 
De waarde is ongeveer 10% hoger dan de waarde die uit het beslisschema voor de 
betreffende constructie volgt. 

Welke waarde moet de EPA-adviseur gebruiken? 

A De exacte waarde. 
B De waarde die een zo goed mogelijk label oplevert. 
C De waarde die uit het beslisschema volgt. 

 
 
 
 

22 Zie onderstaande foto´s. 
 

 
 

Tijdens de gebouwopname laat de eigenaar bovenstaande foto’s aan de EPA- 
adviseur zien. Het zijn foto´s van aanpassingen aan het gebouw. De eigenaar kan de 
rekening van de aanpassingen laten zien. 

Welke conclusie moet de EPA-adviseur in deze situatie trekken? 

A Het betreft hier een spouwmuur die nageïsoleerd is. 
B Het betreft hier een spouwmuur die niet nageïsoleerd is. 
C Het betreft hier een steensmuur die nageïsoleerd is. 
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23 Een EPA-adviseur bekijkt de voorgevel van een kantoorgebouw uit 1954. Het 
gebouw is in 1998 gerenoveerd en is voorzien van een onbekende isolatiedikte aan 
de buitenkant van de gevel. 

 
Welke keuzes moet de EPA-adviseur maken op het opnameformulier met betrekking 
tot de gevel? 

 
A isolatie aanwezig: ja, dikte isolatie: onbekend, bouwjaar < 1965 
B isolatie aanwezig: ja, dikte isolatie: onbekend, bouwjaar >= 1965 
C isolatie aanwezig: onbekend, dikte isolatie: onbekend, bouwjaar < 1965 

 

 
 

24 In onderstaand principeschema staat een warmte-terugwin-systeem afgebeeld. 
 

 
 

Wat is het rendement van warmte-terugwinning? 
 

A 0,6 
B 0,65 
C 0,7 

 
 

25 Een EPA-adviseur gaat een gebouw opnemen. Het gebouw heeft mechanische 
luchttoevoer. De ingeblazen lucht wordt ook gebruikt om het gebouw van koeling te 
voorzien. Er zijn geen mogelijkheden om de ingeblazen luchthoeveelheid vast te 
stellen. 

 
Wat is een correcte handelswijze om de ingeblazen luchthoeveelheid vast te stellen 
voor het bepalen van het energielabel? 

 
A De EPA-adviseur houdt rekening met een drievoudige ventilatie. 
B De EPA-adviseur vraagt de bewoner het debiet van de luchttoevoer met 

metingen te laten vaststellen. 
C De EPA-adviseur vult drie keer de minimale waarde in die geldt volgens het 

Bouwbesluit. 
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26 Op bijgaande foto staat een warmtewiel afgebeeld. 
 

 
 

Waarvoor wordt een warmtewiel gebruikt? 
 

A voor het terugwinnen van vocht uit de afgevoerde lucht 
B voor het terugwinnen van warmte en mogelijk ook vocht uit de afgevoerde 

lucht 
C voor het terugwinnen van warmte uit de afgevoerde lucht 
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R 

27 Een gebouw heeft onderstaande installatie. 
 
 
 

dakopbouw 

 
 
 

dakopbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 

plenum 

 
 
 
 
LBK 

 
 
 
 
 

K c 
 
 

plenum 

LBK:   Luchtbehandelingkast 
K: Koude centrale 
c: condensor van de koelmachine 
W:      Warmtecentrale 
E: Eindapparatuur (bijv. lucht- 

inblaasrooster, radiator) 
 

luchtkanalen 
 

         cv-leidingen 
 

         koelleidingen 
 

        verlaagd plafond 
 

E E 

 
4e verdieping E E 

 
plenum plenum 

 
E E 

 
3e verdieping E E 

 
plenum plenum 

 
E E 

 
2e verdieping E E 

 
plenum plenum 

 
E E 

 
1e verdieping E E

 

 
plenum 

 
E 

 
 

begane grond E 

 
W 

 
verdeler 

 

 
 

Welk systeem van warmte- en/of koudetransport is hier toegepast? 
 

A systeemnummer 1 
B systeemnummer 3 
C systeemnummer 9 
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28 Een kantoorgebouw is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie. De 
basisverwarming gebeurt met radiatoren. In de luchtbehandelingsinstallatie is geen 
koeling voorzien. In een later stadium zijn in alle kantoorvertrekken splitunits 
gemonteerd. 

Welk systeem van warmte- en/of koudetransport is hier toegepast? 

A systeemnummer 1 
B systeemnummer 3 
C systeemnummer 9 

 

 
 

29 Waardoor wordt de temperatuur van de verdampte vloeistof in een warmtepomp 
hoger? 

 
A door samendrukking door een compressor 
B door samendrukking door een condensor 
C door verdamping door een condensor 

 

 
 

30 Wat is het rendement van een VR ketel (onderwaarde)? 
 

A kleiner dan 80% 
B tussen 80 en 90% 
C tussen 90 en 100% 

 

 
 

31 Welke gegevens van een individuele warmte-opwekker moeten er worden opgenomen 
voor ruimteverwarming? 

 
De aanvoertemperatuur, de plaats van het toestel (binnen of buiten de thermische 
schil) en 

 
A de regeling van het verwarmingstoestel. 
B het soort verwarmingstoestel. 
C het vermogen van het verwarmingstoestel. 
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32 Wat is een kenmerk van de lucht in die met onderstaande luchtbehandelingskast 
toegevoerd wordt? 

 

 
 

A De lucht bestaat nagenoeg uit 100% buitenlucht. 
B De lucht  wordt alleen bevochtigd. 
C De lucht wordt alleen verwarmd door de verwarmingsbatterij. 
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33 Zie onderstaande foto. 
 

 
 

Welke functie heeft regelonderdeel A? 
 

A Dit onderdeel regelt de recirculatiehoeveelheid. 
B Dit onderdeel regelt de vorstbeveiliging. 
C Dit onderdeel regelt het debiet van de ingeblazen lucht. 
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34 Zie onderstaande foto. 

 

 
 

Welke luchtbevochtigers staan hier afgebeeld? 

A adiabatische luchtbevochtigers 
B elektrische stoomluchtbevochtigers 
C ultrasone luchtbevochtigers 

 

 
 

35 Welke van onderstaande verlichtingsregelingen resulteert in het laagste 
energiegebruik voor verlichting bij het bepalen van de energieklasse? 

 
A een centraal aan/uit regeling 
B een veegpulsschakeling in combinatie met daglichtafhankelijke regeling 
C een vertrekschakeling met scheiding tussen kunst- en daglicht 

 

 
 

36 Wat is een verlichtingszone? 
 

Een gedeelte van een energiesector 
 

A waarin alle op te nemen verlichtingskenmerken gelijk zijn. 
B waarin een gelijk verlichtingsvermogen is geïnstalleerd. 
C waarin een zelfde verlichtingsschakeling is toegepast. 
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37 Een winkelpand moet een energielabel krijgen. Op het moment van opname is er nog 
geen verlichting gemonteerd. Het is ook niet bekend welke verlichting gemonteerd 
gaat worden. 

 
Welke waarde moet aangehouden worden voor het verlichtingsvermogen, inclusief 
voorschakelapparatuur, voor het bepalen van een energielabel? 

 
A 25 W/m2 
B 27 W/m2 
C 29 W/m2 

 

 
 

38 Geef in de juiste volgorde de afgebeelde apparatuur aan. 
 

 
 
 

1 2 3 4 
 

A boiler direct gestookt, boiler elektrisch verwarmd, close-in boiler, boiler indirect 
gestookt 

B boiler elektrisch verwarmd, close-in boiler, boiler indirect gestookt, boiler direct 
gestookt 

C boiler indirect gestookt, close-in boiler, boiler elektrisch verwarmd, boiler direct 
gestookt 

 

 
 

39 In een gebouw is een zonneboiler aanwezig. 
 

Welke gegevens van de zonneboiler moet de EPA-adviseur opnemen voor het 
maken van een energielabel?. 

 
A hellingshoek zonnecollector, oriëntatie zonnecollector, oppervlakte collector 
B oriëntatie zonnecollector, oppervlakte collector, type collector (amorf of 

kristallijn) 
C type collector (amorf of kristallijn), oriëntatie zonnecollector, type zonneboiler 

 

 
 

40 Hoe wordt het verschil herkent tussen een PV-cel en een zonnecollector? 
 

A aan het verschil in grootte van het voorraadvat 
B aan het verschil in kleurstructuur 
C aan het verschil in vermogen 
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