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1. R ICHTLIJNEN WEBAPPLICATIE VOOR HET EPC  VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN  

1.1 REGISTRATIE EN INLOGGEN ENERGIEPRESTATIEDATABANK  

1.1.1 REGISTRATIE ALS STUDENT TYPE C 

Tijdens uw opleiding dient u zich te registreren op de energieprestatiedatabank als “student type C”, 

www.energieprestatiedatabank.be. U heeft hiervoor een federaal burgertoken of een elektronische 

identiteitskaart nodig.  

Indien u nog geen enkele rol heeft op de energieprestatiedatabank, zal u na aanmelden onmiddellijk 

de keuze “student type C” kunnen aanvinken. Indien u reeds een andere rol heeft op de 

energieprestatiedatabank dan kan u deze nieuwe rol aanmaken via het menu “registratie – 

toevoegen”. 

Na aanvinken van de rol “student type C” kiest u voor “volgende”. 

 

 



Op het tabblad “erkenningsvoorwaarden” vult u vervolgens de gegevens betreffende uw 

opleidingsinstelling in. 

 

Op het tabblad “correspondentiegegevens” vult u uw contactgegevens in. Als “student type C” is het 

nog niet mogelijk om ondernemingsgegevens op te nemen. 

Wanneer beide tabbladen correct zijn ingevuld kan u kiezen voor “registreren”. 

 

U krijgt een overzicht van de door u ingevoerde gegevens die u kan nalezen en dient te bevestigen. 



 

Na bevestiging krijgt u onmiddellijk een overzicht van de beschikbare menu-items. Indien u vóór uw 

registratie als “student type C” reeds een andere rol had op de energieprestatiedatabank, moet u na 

registratie eerst kiezen voor “registratie – activeren” om de menu-items gekoppeld aan de nieuwe 

registratie te kunnen raadplegen. 

Als “student type C” kan u proef-energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen opstellen via 

het menu “epc publiek gebouw – nieuw” en kan u uw voorlopig bewaarde proefcertificaten 

consulteren via het menu “epc publiek gebouw – voorlopig”. 

 

Na het doorlopen van de opleiding kan u deelnemen aan het centraal examen. Wanneer u slaagt 

voor het centraal examen zal het Vlaams Energieagentschap daarvan op de hoogte worden gebracht 

en zal aan uw studentenaccount de status “geslaagd” worden toegekend. Via automatische e-mail zal 



u hiervan op de hoogte worden gebracht en zal u zich kunnen registreren op de 

energieprestatiedatabank als “energiedeskundige type C”.   

Opgelet.  

- Indien u niet geregistreerd bent als “student type C” tijdens de opleidingzal u dus ook 

niet kunnen registreren als “energiedeskundige type C” 

- Proefcertificaten blijven enkel in deze oefenomgeving beschikbaar en worden dus niet 

overgezet na uw registratie als energiedeskundige type C.  

1.1.2 REGISTRATIE ALS ENERGIEDESKUNDIGE TYPE C 

Indien u enkel over de rol “student type C” beschikt op de energieprestatiedatabank, kan u via menu 

“registratie – toevoegen” een registratie als “energiedeskundige type C” aanmaken op de 

energieprestatiedatabank. 

Indien u reeds andere rollen heeft op de energieprestatiedatabank buiten “student type C” kan u een 

nieuwe registratie als “energiedeskundige type C” aanmaken via het menu “registratie – toevoegen” 

of een bestaande registratie uitbreiden via het menu “registratie – uitbreiden” (mits deze gewenste 

registratie reeds actief op het scherm is via het menu “registratie  - activeren”. 

 

 

Na aanvinken van de rol “energiedeskundige type C” kiest u voor “volgende”. 



 

Vervolgens maakt u een keuze voor “natuurlijk persoon” of “rechtspersoon” (ondernemingsnummer 

vereist) en kiest u voor “volgende”. 

 

Op het tabblad “erkenningsvoorwaarden” vult u de datum van uw getuigschrift in. 



 

Indien u gekozen heeft voor een registratie als “rechtspersoon” vult u het tabblad “maatschappelijke 

zetel” in. Op het tabblad “correspondentiegegevens” vult u uw contactgegevens in. Nadien kiest u 

voor “volgende”. 

 

Als energiedeskundige type C dient u een verklaring op eer te onderschrijven. Na het lezen van de 

artikels kiest u voor “Ja,…” en klikt u vervolgens op “registreer”. Zonder onderschrijving van deze 

verklaring op eer zal u zich niet kunnen registreren als energiedeskundige type C. 



 

U krijgt een overzicht van de door u ingevoerde gegevens die u kan nalezen en bevestigen. 

 

Na bevestiging krijgt u onmiddellijk een overzicht van de aangemaakte registratie. 



 

Indien u over meerdere registraties beschikt op de energieprestatiedatabank, kan u via het menu 

“registratie – activeren” wisselen tussen uw verschillende registraties. 

 

Na het aanklikken van de gewenste registratie worden de hieraan gekoppelde menu-items actief en 

kan u de gewenste acties ondernemen. 



 

 

 

Opmerking 

De registratie als interne energiedeskundige verloopt gelijkaardig.  

  



1.2 OPMAAK EPC VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN  

Om een nieuw EPC op te maken, kiest de energiedeskundige type C of de interne energiedeskundige 

het menu “EPC publiek gebouw”  en vervolgens “Nieuw”. 

 

De energiedeskundige moet vervolgens de bestemming en categorie van het gebouw kiezen met 

behulp van een keuzelijst. Vervolgens klikt de energiedeskundige op “Volgende” en een aantal in te 

vullen tabbladen verschijnt op het scherm. 

 



 

In het tabblad “Algemeen” moet de energiedeskundige de administratieve gegevens van het gebouw 

(zoals adres) invullen. Bestemming en categorie worden automatisch overgenomen uit het vorige 

scherm en kunnen niet meer gewijzigd worden.  

Opgelet. Indien er meerdere gebouwen op hetzelfde adres een EPC nodig hebben, is het belangrijk 

om bij het invullen van het adres een onderscheid te maken tussen de verschillende gebouwen, bvb 

door het aanvullen van een extra bus- of bloknummer. Het is namelijk niet mogelijk om meerdere 

EPC’s op exact hetzelfde adres op te maken. Nieuw ingediende EPC’s vervangen namelijk oude EPC’s 

indien deze op hetzelfde adres staan.  

Bij elk tabblad is het mogelijk om voorlopig op te slaan. Let hierbij wel goed op dat u de reeds 

ingevoerde gegevens opslaat door op “Voorlopig opslaan” te klikken alvorens de applicatie te sluiten, 

zoniet bent u de reeds ingevulde gegevens kwijt! Bij het voorlopig opslaan wordt eveneens een 

volgnummer aan het energieprestatiecertificaat in opmaak toegekend. De status van dit certificaat is 

“Voorlopig”. 

In het tweede tabblad “Deskundige” staan reeds de gegevens van de energiedeskundige ingevuld. 

Aangezien deze gegevens gekoppeld zijn aan de actieve registratie kunnen deze niet gewijzigd 

worden. In geval hier foutieve gegevens staan, moet de energiedeskundige eerst zijn gegevens 

corrigeren via “Registratie - Aanpassen”.  

Indien de energiedeskundige onder een andere erkenningscode of een andere rol wil werken, kan dit 

via “Registratie – Activeren” (zie ook de toelichting m.b.t. de registratie als energiedeskundige voor 

publieke gebouwen). 

 



 

In het derde tabblad “Gebruiker” moet een gebruikerscategorie gekozen worden uit een lijst. De 

naam van de gebruiker moet ingevuld worden. De energiedeskundige moet ook aanduiden of de 

gebruiker al dan niet eigenaar is van het gebouw. Indien de gebruiker ook eigenaar is, moet ook het 

percentage van het gebouw waarvan de gebruiker eigenaar is, ingevuld worden. Er kunnen meerdere 

gebruikers in één gebouw gehuisvest zijn, vandaar dat het ook mogelijk is om meerdere gebruikers 

toe te voegen.  

 



Het tabblad “Bijkomende info” is afhankelijk van de categorie en bestemming van het gebouw. Hier 

kan de energiedeskundige een aantal bijkomende gegevens invullen (bijvoorbeeld het aantal 

leerlingen in geval van een school.) . De energiedeskundige kan in het veld ‘Algemene opmerkingen’ 

bijkomende opmerkingen of adviezen noteren.  

 

In het tabblad “Opmetingen” moet de startdatum van de meting ingegeven worden. De einddatum 

wordt automatisch ingevuld, zijnde exact één jaar na startdatum. Hier moeten de jaarverbruiken per 

energietype ingevuld worden. Voor elektriciteit, aardgas en stookolie moet het gemeten jaarverbruik 

worden ingegeven. Voor de andere energiebronnen die op het tabblad vermeld staan, mag gebruik 

gemaakt worden van factuurgegevens. Zorg ervoor dat de periode van deze gebruikte facturen de 

meetperiode van één jaar (opname tellers elektriciteit, aardgas en/of stookolie) omvat. 

Het antwoord bij de bijkomende vraag over het gebruik van elektriciteit als voornaamste verwarming 

moet eveneens aangevinkt worden. 



 

De inhoud van de tabbladen “Energie”, “Gebouw”, “Warmte”, “Koude”, “Eindeenheden”, “Sanitair”, 

“Ventilatie”, “Verlichting” en “Apparatuur” is afhankelijk van de categorie van het gebouw. Alle 

tabbladen zijn in te vullen door de energiedeskundige.  

In de webapplicatie moet bij deze auditvragen geantwoord worden met “Ja”, “Nee” of “Niet 

aanwezig”. De term “Niet aanwezig” kan enkel gekozen worden als in het desbetreffende gebouw de 

installatie of toestand waar de vraag betrekking op heeft ook effectief niet aanwezig is. Bij elke vraag 

waarop “Nee” geantwoord werd, moet ook een effectgrootte ingevuld worden: “Laag”, “Hoog” of 

“Heel hoog”. Ter verduidelijking kan de energiedeskundige ook het veld “Plaats in het gebouw” 

ingeven om te specifiëren welk deel van het publiek gebouw voor verbetering vatbaar is. De 

energiedeskundige kan per tabblad (en dus per thema) onderaan het scherm eveneens specifieke 

adviezen meegeven. 

 



 

Na het invullen van alle vereiste gegevens van de tabbladen klikt de energiedeskundige op 

“Berekenen”. Het systeem kijkt na of alle vereiste gegevens werden ingevuld. De ingevoerde 

gegevens worden bewaard in de Energieprestatiedatabank. Het aangemaakte EPC krijgt de status 

“voorlopig” en krijgt een volgnummer toegekend. Een nieuw scherm wordt geopend waarin de 

energiedeskundige de ingevoerde gegevens, het kengetal, het referentiekengetal en de belangrijkste 

maatregelen kan nalezen. Na controle moet de energiedeskundige bevestigen dat hij het EPC wil 

indienen (“Bevestig indienen”). Het EPC krijgt de status “ingediend”. Na het drukken op “Bevestig 

indienen” krijgt de energiedeskundige het EPC in pdf-formaat. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Het EPC is terug te vinden onder de rubriek �EPC publiek gebouw� Ingediend. Zowel het EPC als 

het volledige dossier zijn in pdf-formaat terug te vinden.  

 



 

Het ingeven van voorlopig bewaarde gegevens kan steeds verder gezet worden na een bepaald 

tijdstip.  

De energiedeskundige kan steeds een overzicht terugvinden van zijn voorlopige en ingediende 

energieprestatiecertificaten door respectievelijk in het menu te kiezen voor “Certificaat – Voorlopig” 

en “Certificaat – Ingediend”. Klikken op het volgnummer van het certificaat (in opmaak) opent een 

detailscherm. Bij de menu’s ‘voorlopig’ en ‘ingediend’ verschijnt eerst een zoekvenster waar 

standaard de EP-code van de energiedeskundige is ingevuld. Men kan een gemeente, bestemming, 

categorie of datum selecteren om het zoeken te versnellen. Het is mogelijk om de EPC’s te bekijken 

en aan te passen van de collega’s die binnen hetzelfde bedrijf actief zijn als energiedeskundige type C 

of interne energiedeskundige, indien men onder hetzelfde ondernemingsnummer (rechtspersoon) 

geregistreerd staat. In die gevallen kan men het veld EP-code leeg laten of de code van de collega 

ingeven om een dossier of EPC op te zoeken. 



 

 

 

 

  



Een ingediend EPC kan achteraf aangepast worden, bijvoorbeeld als er bepaalde investeringen 

gedaan zijn in het gebouw en men heeft de energieverbruiken gedurende één jaar opnieuw 

bijgehouden.  

 

Aanpassen kan via het icoon bij ‘Acties’. De energiedeskundige kan dan de nodige aanpassingen 

doen. Na het aanpassen zal hij eerst op ‘voorlopig opslaan’ moeten klikken. Vervolgens kan hij op 

“berekenen” klikken waarna de energiedeskundige de gegevens kan nalezen. Vervolgens kan hij 

opnieuw “indienen”. Het oude EPC wordt vervangen door het laatst ingediende EPC.  

 


