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2 HET EPC NIET-RESIDENTIEEL 

2.1 EPC NR ALGEMEEN 

Deze snelle startkaart is een basisgids tot het gebruik van de certificatiesoftware voor het EPC NR. De opbouw van de 

schermen volgt (deels) uit de specifieke aanpak voor dit EPC en wijkt op dat vlak af van de bestaande EPC’s voor 

woningen en kleine niet-residentiële eenheden (kNR). Om beter inzicht te krijgen in de werking van de software wordt 

in dit deeltje een korte schets gemaakt van werkwijze van het EPC NR. Voor meer uitgebreide info wordt verwezen 

naar het inspectieprotocol. 

Het EPC NR bevat twee complementaire indicatoren: 

- Het energielabel, bepaald op basis van het gemeten hernieuwbare aandeel 

- De energiescore, gebaseerd op een (theoretische) berekening van de energieprestatie 

Het EPC NR wordt steeds opgemaakt per gebouweenheid. Elke gebouweenheid krijgt een certificaat met daarop een 

energielabel en een energiescore. De energiescore wordt steeds per gebouweenheid bepaald. Het energielabel kan 

echter bepaald zijn op basis van gebruiksmetingen van meerdere eenheden samen. Voor al deze eenheden verschijnt 

dan hetzelfde energielabel op het certificaat. Wanneer metingen voor meerdere eenheden samen worden gebruikt, 

wordt het EPC NR voor deze eenheden gelijktijdig opgesteld. Deze eenheden worden gebundeld in een opdracht. Alle 

eenheden binnen eenzelfde opdracht worden samen de scope van de opdracht genoemd.  

Het energielabel kan dus over meerdere eenheden samen bepaald worden, terwijl de energiescore altijd per eenheid 

bepaald wordt. Om deze reden zijn er twee basisniveaus voor invoer in de software:  

- Invoer op niveau van de opdracht: alle algemene gegevens + specifieke gegevens nodig voor de bepaling van 

het energielabel. Het gaat om de invoer van de betreffende gebouweenheden, de aanwezig opwekkers op de 

site, de energiestromen, de meters en meetresultaten. 

- Invoer op niveau van de gebouweenheid: specifieke gegevens voor de bepaling van de energiescore. Het gaat 

om de invoer van de geometrie, de opbouw van scheidingsconstructies en de installaties voor 

ruimteverwarming, koeling, verlichting, ventilatie en bevochtiging per gebouweenheid. 

 

  

Opwekkers worden steeds ingevoerd op het niveau van de opdracht. Gegevens over de opwekker 
kunnen namelijk nodig zijn voor de bepaling van zowel de energiescore als het -label.  Ook kan 
eenzelfde opwekker meerdere gebouweenheden op een zelfde site bedienen. Op die manier wordt 
dubbele invoer vermeden. 

 

 

Tip 



EPC NIET-RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE    

 

4 

 
Versie 2.0.0 - maart 2023  

2.2 BASIS ACTIES IN DE SOFTWARE 

De specifieke invoer in de software wordt hieronder uitgelegd. In dit deel worden alvast enkele basisacties overlopen 

die doorheen de software voorkomen. 

2.2.1 NIEUW ITEM AANMAKEN EN BESTAANDE ITEMS OPEN KLAPPEN 

Aanmaken van een nieuwe eenheid, opwekker, installatie, energiestroom, …  of het raadplegen van een ingevoerd 

item kan als volgt: 

 

 

2.2.2 OPSLAAN EN ANNULEREN 

Telkens een nieuwe eenheid, opwekker, installatie, energiestroom, … wordt aangemaakt, verschijnen onderaan twee 

knoppen op het scherm: 

 
 

 

 

 

2.2.3 ITEM WIJZIGEN EN VERWIJDEREN 

Wijzigen of verwijderen van een eenheid, opwekker, installatie, energiestroom, … kan als volgt: 

 

                                       
 

 

 

 

 

Met de knop Annuleren gaat u 
terug naar het vorige scherm. Er 
worden geen gegevens opgeslaan.  

Klik op de knop Opslaan om de 
gegevens toe te voegen aan de 
opdracht. 

Met de ‘+’-knop maakt u 
een nieuw item aan.  

Klik op het ‘>’-teken om de 
bestaande items open te 
klappen. Klik nog eens op 
het ‘v’-teken en de items 
klappen terug in. 

Klik op het blokje van het item 
om dit te wijzigen. 

Klik op de drie puntjes naast het 
item om dit te verwijderen. 

De optie verwijderen verschijnt, 
klik deze aan en het item 
verdwijnt. Let wel, alle invoer gaat 
verloren. 
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2.3 OVERZICHTSSCHERMEN 

De invoer van de gegevens in de software gebeurt vanuit 3 hoofdschermen. 

(i) Het centrale startscherm van de applicatie 

(ii) Het overzichtsscherm van de opdracht: hier wordt alle invoer die minstens nodig is voor de berekening 
van het energielabel (hernieuwbare aandeel) gebundeld. 

(iii) Overzichtsscherm van de eenhe(i)d(en): hier wordt alle invoer die minstens nodig is voor de berekening 
de energiescore per eenheid gebundeld. 

Bij het openen van de applicatie verschijnt het startscherm met een overzicht van alle door de energiedeskundige 
reeds aangemaakte opdrachten. In onderstaand voorbeeld werden reeds 2 opdrachten aangemaakt.   

Vanuit het startscherm van de applicatie kunnen de overige twee overzichtsschermen als volgt geraadpleegd worden: 

 

 

 

 

Het scherm van de opdracht bundelt alle invoergegevens voor de opmaak van certifica(a)t(en) in 3 onderdelen: 

(i) Gebouwen: invoergegevens van alle betreffende gebouwen en gebouweenheden binnen de scope van 
de opdracht.  

(ii) Opwekkers: invoergegevens van de eigenschappen van alle opwekkers nodig voor de opmaak van het 
certificaat.  

(iii) Energiestromen: invoergegevens met betrekking tot de energiestromen, de meters en meetresultaten 
voor de bepaling van het energielabel. 

Het aanpassen van de invoergegevens van een item is beperkt. Niet alle gegevens kunnen na opslaan 
nog aangepast worden.  Deze niet te wijzigen invoer bepaalt namelijk verdere invoermogelijkheden in 
de software. Wilt u toch een wijziging aanbrengen aan een uitgegrijsd veld? Verwijder dan het 
volledige item en maak een nieuw aan. 

Tip 

U komt op het overzichtsscherm 
van de opdracht terecht.  

Voor het raadplegen van gegevens van 
een specifieke opdracht, klik op het 
blokje van de opdracht op het 
startscherm. 

startscherm 

Scherm van de opdracht 
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In het geval voor de eenheid een berekening van energiescore of -energielabel werd uitgevoerd, verschijnt dit 

resultaat bovenaan in het overzichtsscherm van de eenheid. 
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Onderstaande voorbeeld toont het overzichtsscherm van de opdracht waarbij de informatie over de gebouwen 

werd ‘uitgeklapt’.  

De opdracht bestaat uit 3 gebouwen: kantoor 1, kantoor 2 en kantoor 3. Kantoor 1 bestaat uit twee eenheden. Kantoor 
2 en 3 omvatten elk slechts één gebouweenheid.  

 

 
 

 

Het scherm van de eenheid bundelt alle invoergegevens voor de bepaling van de energiescore per eenheid in 3 
onderdelen: 

(i) Geometrie: invoergegevens van de algemene gebruiks- en gebouwkarakteristieken van de eenheid.  

(ii) Opbouw schildelen: invoergegevens van de thermische eigenschappen van de gebouwschil van de 
eenheid. 

(iii) Installaties: invoergegevens met betrekking tot installatie(s) voor verwarming, koeling, SWW, ventilatie, 
verlichting en bevochtiging aanwezig in de eenheid. 

In het geval de scope van de 
opdracht meerdere gebouwen 
omvat, krijgt elk gebouw een 
aparte rij.  

Indien het geval meerdere 
eenheden binnen eenzelfde 
gebouw, komen deze op dezelfde 
rij. 

 

U komt op het overzichtsscherm 
van de gebouweenheid terecht. 

Klik op het blokje van de 
gebouweenheid binnen de opdracht 
die u wil raadplegen 
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In het geval voor de eenheid een berekening van energiescore of -energielabel werd uitgevoerd, verschijnt dit 

resultaat bovenaan in het overzichtsscherm van de eenheid. 

 

 

3 STARTEN MET EPC NIET- RESIDENTIEEL 

Net als het EPC (klein niet) residentieel kan het EPC niet-residentieel opgemaakt worden via een menu op de 
energieprestatiedatabank. U vindt hier zowel de leeromgeving als de productie-omgeving.  

 

3.1 REGISTREREN ALS STUDENT ENERGIEDESKUNDIGE TYPE D 

Wanneer u een eerste keer aanmeldt op de leeromgeving krijgt u een melding dat u onvoldoende rechten heeft. Om 

de software te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registeren als student energiedeskundige type D. 

 

Bij een eerste aanmelding 
op de leeromgeving krijgt 
u de volgende melding. 
Klik op Ga naar EPB om u 
te registreren  

Scherm van de eenheid 
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3.2 AANMELDEN (NA REGISTRATIE ALS STUDENT)  

Aanmelden op de applicatie kan met bv. uw eID of Itsme®. Na aanmelden komt u op het startscherm. 

 

In de banner rechts: uw 
naam, EP-code en rol. 

Via Meld af sluit u de 
applicatie af.  

U komt op het volgende 
venster van de 
energieprestatiedatabank 
terecht, vink hier student 
type D aan en bevestig 

Doorloop uw gegevens in 
de onderstaande 
tabbladen en vul aan 
waar nodig, klik dan op 
registreren 

Klik op bevestigen om uw 
registratie te bevestigen. 

Wanneer u nu terug aanmeldt op 
de leeromgeving heeft u toegang 
tot de applicatie (zie hieronder). 
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4 AANMAKEN NIEUWE OPDRACHT 

 

 

 

 

In een opdracht worden alle eenheden gebundeld waarvoor het energielabel (hernieuwbaar aandeel) overkoepelend 
wordt berekend (zie ook de inleiding aan begin van dit document). 

Een nieuwe opdracht maakt u aan door te klikken op de ‘+’ naast ‘opdrachten’ op het startscherm. Nadat u hierop 
geklikt heb, verschijnt onderstaand invoerscherm. 
 

  
 

 

  

Klik op de knop Opslaan 
om de  opdracht aan te 
maken.  

Kies steeds een opdrachtnaam 
die duidelijk omschrijft wat de 
opdracht omvat. 

Datum plaatsbezoek en start 
meetperiode worden 
automatisch op dag aanmaken 
opdracht ingesteld. Pas deze 
aan naar de correcte datum 

In wat volgt, wordt de invoer van de software doorlopen. De volgorde van stappen hieronder is 
maar één van de mogelijke werkwijzen. U hoeft dit pad dus niet verplicht nauwgezet stapsgewijs op 
te volgen. 

Tip 

Kies een lengte van de 
meetperiode (1 tot 5 jaar). De 
einddatum vult de software 
automatisch in 

Hier geeft u manueel aan of u 
al dan niet over alle verplichte 
meetgegevens beschikt. De 
software kan dat immers niet 
automatisch detecteren. 
Indien u niet over alle 
verplichte meetgegevens 
beschikt, zal het label 
onbepaald zijn.  

Geef hier de prijs van het EPC, 
excl BTW, in. Deze wordt 
louter om statistische redenen 
opgevraagd.  
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5 DEFINITIE SCOPE VAN OPDRACHT: SELECTIE VAN  GEBOUW EN GEBOUWEENHE(I)D(EN)  

Voor iedere opdracht moet steeds de scope van de opdracht gedefinieerd worden. Bij de aanmaak van een nieuwe 

opdracht, komt u automatisch terecht op onderstaand scherm waar de betreffende gebouweenheden die deel 

uitmaken van de scope van de opdracht kunnen geselecteerd worden. Let op, u selecteert steeds eerst het gebouw 

om vervolgens de beschouwde gebouweenheden binnen dit gebouw waarvoor certificatie dient opgemaakt te 

worden, aan te kunnen duiden.  

 

Nadat u de eenhe(i)d(en) bewaard hebt, komt u op het scherm van de opdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Er kan slechts één gebouw per keer ingevoerd worden. In het geval de opdracht meerdere gebouwen 
op eenzelfde site omvat, kunnen deze nadien toegevoegd worden via het scherm van de opdracht door 
op de ‘+’-knop bij gebouwen te drukken. De selectie van de eenheden gebeurt zoals hierboven 
beschreven. 

 

Tip 

Zoek gebouw op adres.  

GebouwID van  het 
geselecteerde gebouw 
verschijnt automatisch.  

De kaart voor het ingevoerde adres 
opent automatisch  U kan hierop 
ook het gebouw selecteren. 

De software toont een lijst van alle 
gebouweenheidID’s voor  het 
geselecteerde gebouw. In dit geval is er in 
het gebouw slechts één eenheid 
aanwezig. 

Via deze schuifbalk geeft u aan of het gebouw al dan niet 
tegen 2025 moet beschikken over een 
“Gebouwautomatisering- en controlesysteem”. Hiervoor is 
geen verdere invoer noodzakelijk.    



EPC NIET-RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE    

 

12 

 
Versie 2.0.0 - maart 2023  

6 INVOER EIGENSCHAPPEN VAN GEBOUWEENHEID  

Voor de invoer van de eigenschappen van een gebouweenheid klikt u op het scherm van de opdracht op het 
betreffende blokje van de gebouweenheid. 

U komt terecht op het scherm van de gebouweenheid, waar u volgende gegevens nodig voor de berekening van de 
energiescore kan invoeren:  

(i) Geometrie: invoergegevens van de algemene gebruiks- en gebouwkarakteristieken van de eenheid.  

(ii) Opbouw schildelen: invoergegevens van de thermische eigenschappen van de gebouwschil van de 
eenheid. 

(iii) Installaties: invoergegevens met betrekking tot installatie(s) voor verwarming, koeling, SWW, ventilatie, 
verlichting en bevochtiging aanwezig in de eenheid. 

6.1 INVOER GEOMETRIE GEBOUWEENHEID 

Onder de titel ‘geometrie’ kunnen de eigenschappen van het gebouw en gebruik van de eenheid ingevoerd worden.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de invoer van de algemene gebouw- en gebruikskarakteristieken (geometrie 

algemeen) enerzijds, en de invoer van de geometrie van de schildelen (dak, vloer en gevels) anderzijds.  

 

 

 

 

 

  

In EPC NR wordt de geometrie van het gebouw vereenvoudigd ingevoerd. Enkel de vloeroppervlakte 
en het aantal bouwlagen moet worden ingevoerd. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting 
gemaakt van de grootte van de schildelen. U vindt dus nergens in de applicatie ruimte voor de invoer 
van de oppervlaktes van de daken, vloeren, … . 

Tip 
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6.1.1 ALGEMENE GEBOUW- EN GEBRUIKSKARAKTERISTIEKEN 

Wanneer u op het blokje geometrie algemeen klikt, kan u de algemene gebouw- en gebruikskarakteristieken van de 

eenheid invoeren. 

 

 

Selecteer hier de hoofdbestemming 
van de eenheid. 

 

Op basis van de geometrische en 
bouwkundige gegevens bepaalt 
de software de 
standaardgeometrie (volume, 
oppervlakte muren, vloeren,…) 

Deze invoer verschijnt uitsluitend 
voor gebouwen die slechts één 
eenheid tellen. Telt het gebouw 
meerdere eenheden, dan verschijnt 
dit invoerveld niet. 
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6.1.2 INVOER GEOMETRIE DAKEN 

Wanneer u op het blokje geometrie daken klikt, kan u de samenstelling van het totale dakoppervlak van de eenheid 

invoeren. U geeft aan of het dak van de eenheid hellend, plat, een plafond naar AOR. In het geval van een mengvorm 

klikt u verschillende types daken aan. 

Indien in de eenheid een plat of hellend dak aanwezig is, wordt ook de aanwezigheid van dakvensters en informatie 

over eventueel bijhorende zonwering bevraagd. 

 

 

6.1.3 INVOER GEOMETRIE VLOEREN 

Wanneer u op het blokje geometrie vloeren klikt, kan u de samenstelling van het totale vloeroppervlak van de eenheid 

invoeren. U geeft aan of er een vloer op volle grond, kelder, een vloer naar aangrenzende onverwarmde ruimte of 

een vloer naar de buitenomgeving aanwezig is.    

De invoer van de geometrie voor vloeren verloopt gelijkaardig aan de invoer van de geometrie voor daken.   

Maak een inschatting van de grootte van het schildeel 
en voer de oppervlaktefractie als een percentage in 
(stap min. 10%).  Totaal moet altijd 100 % zijn. 

De selectie van de hoofdbestemming wordt enkel voor statistische doeleinden opgevraagd. Deze heeft 
geen impact op de berekening van de energiescore. Meer informatie daarover kan in het 
inspectieprotocol gevonden worden. 

Tip 

Indien dakvensters aanwezig, maak 
een inschatting van de grootte en 
selecteer de juiste 
oppervlaktefractie (steeds in 
stappen van 5%). 

Aanwezigheid raamroosters wordt 
uitsluitend bevraagd indien u 
vensters in hellend dak aanvinkt. 

Indien dakvensters aanwezig, vink 
aan. 

De aanwezigheid van 
raamroosters en zonnewering 
wordt ingevoerd voor alle 
dakvensters (hellend en plat) 
samen 

Duid alle daktypes aan 
die voorkomen in de 
gebouweenheid. 
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6.1.4 INVOER GEOMETRIE GEVELS 

Wanneer u op het blokje geometrie gevels klikt, kan u de samenstelling van het totale geveloppervlak van de eenheid 

invoeren. U geeft aan of er een gevel naar buiten, keldermuur, een gevel naar aangrenzende onverwarmde ruimte of 

een mengvorm aanwezig is. In het geval er meerdere eenheden in het gebouw aanwezig zijn, verschijnt ook invoer 

voor gevels naar de aangrenzende ruimtes. 

Bij de invoer van de geometrie van de gevels worden ook de aanwezigheid van vensters en lichtgevels in buitengevels 

bevraagd.  

  
 

  

Voor poorten en deuren wordt vast 
aandeel verondersteld. Geen invoer 
van oppervlaktefracties nodig. 

Indien lichte gevels 
aanwezig zijn, wordt 
aangegeven welk aandeel 
ze in het totale 
buitengeveloppervlak 
innemen. 

Invoer aanwezigheid panelen en 
zonwering wordt globaal 
ingevoerd voor vensters en 
lichte gevels samen. 

In geval van vensters wordt de mate 
van beglazing van het 
buitengeveloppervlak ingevoerd, in %.  

Deze invoer AVR verschijnt 
uitsluitend voor gebouwen die uit 
meerdere eenheden bestaan. Telt het 
gebouw slechts één eenheid, dan is 
er enkel keuze tussen buiten, kelder 
of AOR. 

Er wordt steeds vanuit gegaan dat er altijd minstens 
een gedeelte van de gevel reikt aan de 
buitenomgeving. Deze optie kan bijgevolg niet 
uitgevinkt worden. 

Duid alle types gevel aan die 
voorkomen in de 
gebouweenheid. 
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6.2 OPBOUW SCHILDELEN 

Onder de titel ‘opbouw schildelen’ kunt u de opbouw en thermische eigenschappen van de verschillende types 

schildelen van de eenheid invoeren. 

  

 

 

 

 

6.3 INVOER OPBOUW OPAKE SCHILDELEN  

Voor elk type schildeel dat in de geometrie werd ingevoerd (plat dak, hellend dak, buitenmuur, vloer op volle grond, 

, …) moeten thermische eigenschappen worden gedefinieerd. U moet dus minstens één opbouw per schildeel 

toevoegen. Meerdere opbouwen per type zijn mogelijk.  

De invoer van de thermische eigenschappen van een opaak schildeel kan op twee manieren gebeuren : 

(i) Directe invoer van de U-waarde van een schildeel; 

(ii) Definitie van de wandopbouw: basislaag + isolatiela(a)g(en) + luchtlaag (indien aanwezig) 

In het voorbeeld hieronder bestaat het hellend dak bv. voor 50% uit een dakgedeelte waarvan de thermische 

eigenschappen in detail gekend zijn (= U-waarde 0,7 W/(m²K))  en voor 50% uit een dakgedeelte waarvan de 

samenstelling werd vastgesteld.  

Voor de invoer van het dakgedeelte met gekende U-waarde, gaat u als volgt te werk: 

De opbouw van een schildeel kan u pas invoeren nadat u de geometrie van dit type schildeel hebt 
gedefinieerd. Na het invoeren van de geometrie van een type schildeel (bv. hellend dak) verschijnt in 
het scherm van de eenheid een blokje bij ‘opbouw schildelen’. Zonder dit blokje kan geen opbouw van 
voor een hellend dak ingevoerd worden.  

Tip 

Voor elk type schildeel ingevoerd bij 
‘geometrie’ verschijnt een blokje bij 
‘opbouw schildelen’. Klik op de 3 
puntjes om een type opbouw toe te 
voegen. Voeg voor alle types 
schildelen minstens één opbouw toe.  
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Wanneer de U-waarde van een schildeel niet gekend is, moet de opbouw van het schildeel ingevoerd worden, 

bestaande uit een basislaag, isolatiela(a)g(en) en (indien aanwezig) een luchtlaag. Op basis van deze invoer berekent 

de software de U-waarde. 

 

Indien U-waarde van het hellend dak 
gekend, vink aan en voer de gekende U-
waarde in.  

Maak inschatting van de grootte en voeg het juiste 
percentage toe (steeds in stappen van 10%). 

Standaard wordt uitgegaan van één opbouw per type (= 100 
%). Pas het percentage aan in geval het schildeel bestaat uit 
delen met verschillende thermische eigenschappen.  

Geef opbouw een unieke naam. 
De software genereert een 
automatische naam op basis 
van het type. Deze is 
overschrijfbaar. 

Een materiaal waarvan noch de thermische eigenschappen, noch het type materiaal gekend is, 
en waarvan dus niet met zekerheid kan vastgesteld worden dat het effectief om een 
isolatiemateriaal gaat, kan dus nooit als dusdanig ingevoerd worden in de software. U voert 
dus enkel een isolatielaag toe indien u minstens ofwel de lambda-waarde, ofwel het type 
materiaal kent.     

Tip 
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U-waarde onbekend, dus dit 
veld is uitgevinkt. 

Voer de eigenschappen in van 
de materialen waaruit het 
schildeel is opgebouwd. 

Indien isolatielaag aanwezig, 
vink dit veld aan. Er kunnen 
meerdere isolatielagen 
toegevoegd worden. 

Onderaan verschijnt het 
resultaat van de berekende U-
waarde 

In de huidige versie van de software applicatie kunnen per opbouw slechts twee isolatielagen 
worden toegevoegd. In een toekomstige versie zal dit worden aangepast, en kunnen indien 
nodig ook nog extra lagen worden gedefinieerd.  

! 
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Voor elke opbouw die werd ingevoerd en opgeslagen verschijnt een beknopt overzicht van de ingevoerde gegevens 

in het scherm van de eenheid. Aanpassingen aan de invoer zijn mogelijk zoals hieronder beschreven. 

 

6.4 INVOER OPBOUW TRANSPARANTE SCHILDELEN - (DAK)VENSTERS EN LICHTE GEVELS 

Voor elk type transparant schildeel dat in de geometrie werd ingevoerd (vensters, dakvensters of lichte gevel) moeten 

thermische eigenschappen worden gedefinieerd. De invoer van lichte gevels, vensters in gevels en dakvensters is 

gelijklopend. 

 

Indien U-waarde venster 
gekend, vink aan en voer waarde 
in.   

Voor handhaving in kader van 
renovatieverplichting, voert u de 
eigenschappen van beglazing altijd in, 
zelfs al is U-waarde venster bekend.   

Onderaan verschijnt het resultaat van de 
berekende U-waarde.  

Indien g-waarde en U-waarde van 
beglazing of profiel onbekend toont de 
software ook de berekende waardes. 
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7 AANMAKEN VAN  EEN OPWEKKER 

Opwekkers worden steeds ingevoerd op het niveau van de opdracht. Gegevens over de opwekker kunnen namelijk 

nodig zijn voor de bepaling van zowel de energiescore als het -label.  Ook kan eenzelfde opwekker meerdere 

gebouweenheden op een zelfde site bedienen. Op die manier wordt dubbele invoer vermeden. 

De specifieke gegevens die moeten ingevoerd worden voor een opwekker variëren per opwekker. Raadpleeg het 

inspectieprotocol voor meer informatie. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe u een PV-installatie, een ketel en 

een warmtepomp invoert.  

 
 

 

 

 

In het geval een opwekker werd toegevoegd waarvoor werd aangegeven dat deze wordt opgemeten voor het 

hernieuwbaar aandeel (energielabel), moet u voor deze opwekker steeds minstens één meter definiëren. In sommige 

gevallen zijn ook meerdere meters mogelijk. 

 

Geef de opwekker een unieke naam. De 
software genereert een automatische 
naam op basis van het type. Deze is 
overschrijfbaar. 

Dit balkje vink je aan als de 
opwekker wordt opgemeten in het  
kader van de bepaling van het 
label. 

Indien werd aangevinkt dat de opwekker 
wordt opgemeten, verschijnt ter 
verduidelijking een figuur met daarop de 
mogelijke meetpunten. In dit geval is er één 
mogelijk meetpunt (= 
elektriciteitsproductie). 

Na het opslaan van de opwekker 
verschijnt de optie om een 
meter toe te voegen. Klik op ‘+’ 
om meter toe te voegen. 

Een pop-up voor het aanmaken 
van een meter verschijnt. 
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De locatie van de meter geeft aan waar de meter zich bevindt (bv. technische ruimte). De locatie van het meetpunt 

geeft aan welke energiestroom van de opwekker gemeten wordt in kader van de bepaling van het energielabel. Bij 

sommige opwekkers is er slechts één optie als meetpunt (zie bovenstaand voorbeeld: elektriciteitsproductie bij PV 

panelen), bij andere opwekkers zijn er meerdere opties. Onderstaand voorbeeld toont de invoer van meter bij een 

elektrische warmtepomp waarbij zowel de opgenomen elektriciteit kan gemeten worden, als de opgenomen 

omgevingswarmte of de afgegeven warmte.  

Pop-up 

De software vult de locatie van 
het meetpunt automatisch in 
wanneer er maar één optie is. Bij 
meerdere opties, duid dan zelf de 
gewenste locatie aan. 

Geef de meter een unieke naam 
en beschrijf de locatie waar de 
meter zich bevindt. 

Hier voegt u een foto van de 
meter toe, en kan u nog een 
opmerking noteren. Dit zal de 
eigenaar of gebouwbeheerder 
helpen de correcte meter te 
identificeren wanneer hij jaarlijks 
de meterstanden moet 
doorgeven. 
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De term opwekker is een breed begrip. Het omvat zowel opwekkers voor warmte, koude als voor ventilatie en lokale 

energieproducenten als PV panelen, windturbines, … . 

Niet alle opwekkers die worden ingevoerd in de software worden ook mee in rekening genomen bij de bepaling van 

de energiescore. De energiescore beperkt zich immers tot de berekening van de gebouw-gerelateerde 

energiestromen: ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting, bevochtiging en hulpenergie. Zie het 

inspectieprotocol voor meer informatie. Opwekkers die niet instaan voor minstens één van eerder vermelde 

toepassingen worden niet ingerekend voor de energiescore. Andere opwekkers wel.  Voor deze opwekkers moet(en) 

de toepassing(en) waarvoor ze gebruikt worden, steeds worden gedefinieerd. Afhankelijk van de gekozen 

toepassingen zal de nodige invoer voor de opwekker variëren. 

 

 

Bij opwekkers die worden opgemeten voor het aandeel hernieuwbare energie (energielabel) moet 

minstens één meter aangemaakt worden. Wanneer bij eenzelfde opwekker meerdere metingen 

gebeuren (bv. de opgenomen elektriciteit én de geproduceerde warmte van een warmtepomp) voegt  

u beide meters toe, één per meetlocatie. 

 

 

Tip 

Keuze uit 3 meetpunten. Selecteer 
het punt waar de meter zich 
bevindt. 

Pop-up 
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Vink aan voor welke toepassingen 
de opwekker gebruikt wordt. 
Deze keuze bepaalt aan welke 
installaties de opwekker 
gekoppeld kan worden. 

De keuze van toepassing bepaalt aan welk type installatie(s) deze opwekker later kan 
gekoppeld worden. 

Tip 
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In het voorbeeld hieronder wordt een elektrische reversibele warmtepomp aangemaakt met toepassingen 

verwarming en koeling: 

 

Op het scherm van de opdracht wordt steeds een overzicht gegeven van de tot dan toe reeds aangemaakte opwekkers 

en indien aanwezig de voor de respectievelijke opwekkers gedefinieerde meetpunten: 

 
 

 

Opwekkers opgemeten voor 
energielabel worden aangeduid 
met dit icoontje 

Bron en afgifte gelden voor 
verwarmingsmodus, bij 
koelmodus worden de bron het 
afgiftemedium omgekeerd. 

Invoer type koelmachine 

Specifieke invoer voor 
koelgedeelte 
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8 TOEVOEGEN VAN INSTALLATIE 

Installaties worden alleen gebruikt voor de berekening van de energiescore per eenheid. Alle installaties worden 

daarom ingevoerd op niveau van de gebouweenheid. 

De invoer van een installatie gebeurt steeds in twee stappen: 

• Invoer van eigenschappen van installaties: selectie opwekkers, verdeelsysteem, eigenschappen afgifte- en 
regelsysteem, … . 

• Invoer ruimteclusters: aanmaken van een ruimtecluster + koppeling van een installatie.  Deze koppeling van 
ruimteclusters en installaties is nodig om de energiebehoefte van de eenheid te verdelen over de aanwezige 
installaties. Let op, deze stap is niet van toepassing voor installaties voor sanitair warm water en verlichting. 
De verdeling van de energiebehoefte over de aanwezig installaties gebeurt daar op basis van de selectie van 
het aantal tappunten respectievelijk de grootte van de verlichtingszone.  

 
De invoer van de verschillende installaties wordt eerst behandeld. Vervolgens wordt getoond hoe een ruimtecluster 
moet aangemaakt worden en kan gekoppeld worden aan één of meerdere installaties.  

 

 

  

 

Klik op de ‘+’ om een installatie aan 
te maken. Een keuzemenu 
verschijnt. Selecteer het type 
installatie dat u wilt aanmaken. 

Eens een opwekker werd aangemaakt en opgeslagen, kunnen niet alle velden nog gewijzigd worden 
omdat de verdere invoer in de software applicatie van deze invoer afhankelijk is. Wilt u toch een 
wijziging aan een uitgegrijsd veld? Verwijder dan de opwekker en maak een nieuwe aan. 

Tip 

Een overzichtsscherm voor de invoer 
van installaties van het geselecteerde 
type én bijhorende ruimteclusters 
verschijnt. 
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8.1 AANMAKEN VAN INSTALLATIES  

8.1.1 INSTALLATIES VOOR RUIMTEVERWARMING EN RUIMTEKOELING  

De invoer van installaties voor ruimteverwarming en ruimtekoeling verloopt zeer gelijkaardig. Hieronder wordt een 

voorbeeld voor een installatie voor ruimteverwarming getoond. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Indien opwekkers van installatie 
onbekend zijn, vink dit veld aan. 

Klik op de ‘+’ om een installatie 
voor ruimteverwarming aan te 
maken. 

Een invoerscherm voor de 
installatie verschijnt. 

Selecteer alle opwekker(s) die de 
installatie bedienen. De keuzelijst  
toont uitsluitend de opwekkers met 
toepassing ‘ruimteverwarming’. 

Overzichtsscherm voor installaties en ruimteclusters voor RV 

Geef de installatie een unieke naam. De 
software genereert een automatische 
naam op basis van het type. Deze is 
overschrijfbaar. 

Maak steeds eerst de opwekkers aan. Zo zal deze getoond worden in de keuzelijst die verschijnt bij 
de aanmaak van de installatie.  

Tip 
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8.1.2 INSTALLATIES VOOR VENTILATIE EN BEVOCHTIGING  

In het EPC NR worden uitsluitend bevochtigingsinstallaties beschouwd die gekoppeld zijn aan een ventilatiesysteem. 

De invoer van beide verloopt dan ook via eenzelfde overzichtsscherm. 

 

 

 

 

8.1.3 INSTALLATIES VOOR VERLICHTING EN SANITAIR WARM WATER  

Voor installaties voor sanitair warm water en verlichting moeten geen ruimtecluster gedefinieerd worden. Wanneer 

u vanop het overzichtsscherm een installatie voor sanitair warm water of verlichting toevoegt, komt u bijgevolg 

rechtstreeks op het invoerscherm voor de installatie. 

Voor een installatie voor sanitair warm water gebeurt de verdeling van de energiebehoefte op basis van het aantal 

tappunten. Voor een installatie voor verlichting gebeurt dat aan de hand van de grootte van de verlichtingszone. Voeg 

daarom het aandeel van de verlichtingszone in de totale gebouweenheid rechtstreeks bij de invoer van de installatie 

toe.  

Aanmaken en invoeren van installaties voor ventilatie en 
bevochtiging via de ‘+’ knop. De invoer is gelijkaardig als bij 
ruimteverwarming 

Een invoerscherm voor ventilatie 
of bevochtiging verschijnt 

Overzichtsscherm voor ventilatie, bevochtiging en ruimteclusters 

 

 

 

Selecteer de ventilatie-unit die deel uitmaakt 
van de installatie voor ventilatie. Er kan slechts 
één ventilatie-unit gekoppeld worden aan een 
installatie voor ventilatie. 
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8.2 AANMAKEN VAN RUIMTECLUSTERS 

Na het opslaan van de installatie komt u opnieuw terecht op het scherm van de installaties. Hier kan u vervolgens een 

ruimtecluster aanmaken. 

 

 

 

  

Klik op ‘+’ om ruimtecluster voor 
RV aan te maken. 

Maak een inschatting van het deel van 
de eenheid verlicht door deze installatie 
en voeg het percentage toe (stappen  
van min. 10%) 

Overzichtsscherm voor installaties en ruimteclusters voor RV 

Een invoerscherm voor de cluster 
verschijnt 

Selecteer (alle) installatie(s) die de 
ruimtecluster bedienen. 
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Bij een ruimtecluster voor ventilatie en bevochtiging moet apart aangegeven worden of er een installatie voor 

ventilatie is en of er daarnaast ook bevochtiging is. 

 

Een overzicht van de aangemaakte installaties wordt getoond op het scherm van de eenheid: 

 

  

 

 

 

 

 

De som van de oppervlaktefracties van de ruimteclusters mag kleiner zijn dan 100 %. Ook 
als u voor (een deel van) de eenheid geen installatie invoert, kan een energiescore 
berekend worden.  

- Voor ruimteverwarming, ventilatie en verlichting wordt een default installatie 
verondersteld. 

- Voor koeling, bevochtiging  en sanitair warm water wordt geen installatie (en dus 
geen ook energiegebruik) verondersteld. 

Raadpleeg het inspectieprotocol voor meer informatie. 

Tip 

Klik op het blokje van de installatie 
om deze aan te passen 

Klik op het blokje van de opwekker 
om deze aan te passen 

Klik op de drie puntjes naast de 
installatie om deze te verwijderen 
of om het overzicht van installaties 
en clusters opnieuw te openen. 

Koppel een installatie voor ventilatie 
aan de ruimtecluster. Er kan slechts één 
installatie voor ventilatie gekoppeld 
worden per cluster. 

Koppel de bevochtigingsinstallatie(s) 
aan de ruimtecluster. 

Vink aan indien er ventilatie in de 
cluster aanwezig is. In geval geen 
ventilatie aanwezig is, blijft dit 
veld uitgevinkt. 

Indien ventilatie aanwezig in 
cluster, vink dit veld aan indien  
ook bevochtiging in de cluster 
aanwezig is.  
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9 AANMAKEN ENERGIESTROMEN 

Energiestromen kunnen centraal aangemaakt worden op het scherm van de opdracht. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen drie types energiestromen: 

- Inkomende stroom: energie die de scope binnen komt, doorgaans gaat het om een aansluiting op het 

distributienet elektriciteit of gas. 

- Geëxporteerde stroom: energie die de scope verlaat, typische voorbeelden zijn injectie van overproductie 

aan elektriciteit naar het net en voeden van externe warmtelevering met opwekkers binnen de scope 

- Energiegebruik buiten de eenheid: dit is een specifiek geval van een geëxporteerde stroom. Bepaalde 

elektriciteitsgebruiken zitten vervat in het totale gebruik van de scope maar moeten niet meegenomen 

worden in de bepaling van het energielabel. Deze geeft u in als energiegebruik buiten de scope. Een typisch 

voorbeeld is het elektriciteitsgebruik voor laadpalen. 

 

 

 

 

9.1 INKOMENDE ENERGIESTROOM 

Een geïmporteerde energiestroom is een hoeveelheid energie die de scope van de opdracht binnenkomt. Een 

opdracht hoeft niet noodzakelijk altijd een inkomende energiestroom te omvatten. In de praktijk zal dit echter wel zo 

goed als altijd het geval zijn (bv. aansluiting aan het elektriciteitsnet of koppeling aan gasnet). 

Hieronder vindt u een voorbeeld voor de invoer van een inkomende energiestroom van het type ‘elektriciteitsnet’. 

 

Klik op de ‘+’ om een energiestroom aan te 
maken. Een keuzemenu voor het type aan te 
maken energiestroom verschijnt. Selecteer het 
type dat u wilt aanmaken. 

Selecteer type inkomende 
stroom: elektriciteitsnet, gasnet 
of externe warmtelevering. 
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Speciaal geval: voor energiestromen van het type ‘elektriciteitsnet’ geldt dat er zowel sprake kan zijn van opname van 

elektriciteit (= inkomende energiestroom) als injectie naar het elektriciteitsnet (= geëxporteerde energiestroom). 

Beide energiestromen worden via hetzelfde meetpunt opgemeten. Dit is typisch het geval bij een digitale nutsmeter. 

In dit specifieke geval geeft u in de applicatie aan dat het meetpunt voor de inkomende stroom ook gebruikt wordt 

voor geëxporteerde stroom zoals aangetoond in onderstaand voorbeeld. 

 

 

9.2 GEËXPORTEERDE ENERGIESTROOM 

Een geëxporteerde energiestroom is een hoeveelheid energie die de scope van de opdracht verlaat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Typisch wordt de geëxporteerde stroom door een andere meter opgemeten dan de inkomende stroom. Een 

uitzondering hierop is een bi-directionele digitale nutsmeter, deze nutsmeter meet zowel de inkomende stroom 

(opname uit elektriciteitsnet) als de geëxporteerde stroom (injectie terug naar het net). In dit geval hoeft u geen 

Als ook injectie naar net opgemeten 
wordt in dit meetpunt, vink dan aan 
en selecteer dan de betreffende 
lokale producent(en) die deze 
energie opwekken. 

Schema toont dat aan zowel 
opname uit het net als injectie naar 
het net worden beschouwd. 

 

Selecteer de opwekker(s) op de 
site die de geëxporteerde 
stroom aanleveren. Elke 
opwekker die wordt opgemeten 
voor het energielabel kan 
geselecteerd worden. 

Een schema toont het verloop  
van de stroom en geeft 
mogelijke meetpunten weer. 

Er moet slechts één meter aangemaakt worden. Bij 
invoer van meetgegevens worden opname en 
injectie apart opgevraagd voor deze meter. 
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geëxporteerde energiestroom aan te maken voor injectie in het net, zowel opname als injectie naar het net wordt 

ingevoerd bij de inkomende energiestroom. Zie ook voorbeeld hierboven beschreven.  

9.3 ENERGIEGEBRUIK BUITEN DE EENHEID  

Het derde type energiestroom, energiegebruik buiten de eenheid, is een specifiek geval van een geëxporteerde 

stroom. Raadpleeg het inspectieprotocol wanneer deze stroom moet aangemaakt worden. 

 

9.4 TOEVOEGEN METERS VOOR ENERGIESTROMEN 

Voor elke gedefinieerde energiestroom moet steeds minstens één meter toegevoegd worden. De invoer van de meter 

gebeurt op een gelijkaardige manier als de invoer van meters bij de opwekkers. 

 

 

 

 

Hier moet enkel de naam van de 
energiestroom ingevoerd 
worden. Er is geen bijkomende 
invoer nodig. 

Na het opslaan van de opwekker 
verschijnt optie om een meter 
toe te voegen. Klik op ‘+’ om 
meter toe te voegen. 

Een pop-up voor het aanmaken 
van een meter verschijnt. 



EPC NIET-RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE    

 

34 

 
Versie 2.0.0 - maart 2023  

 

Op het scherm van de opdracht verschijnt een overzicht van de tot dan toe aangemaakte energiestromen en meters: 

 
 

 

 

 

  

Klik op het blokje van de 
energiestroom om deze te 
wijzigen. 

Klik op de drie puntjes naast de 
energiestroom om deze te 
verwijderen. 

Overzicht van ingevoerde meter.  
Bewerken en verwijderen van 
de meters verloopt op dezelfde 
manier als bij energiestromen. 

Pop-up 

Locatie meetpunt wordt 
automatisch ingevuld bij 
energiestroom. 

Bij nutsmeters moet de 
EAN code ingevuld 
worden. Deze bestaat uit 
18 cijfers en begint met 54. 
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10 TOEVOEGEN METINGEN 

Wanneer alle opwekkers en energiestromen werden toegevoegd op het scherm van de opdracht, kan u de meetdata 

toevoegen. 

 
 

 

 

 

 

  

Klik op het blokje ‘+ metingen’ op het niveau van 
de opdracht om meterstanden in te voeren. 

Het scherm voor invoer van 
meterstanden opent. 

Meestal moet maar één start- 
en eindstand ingevoerd 
worden. Voor meetpunt van 
elektriciteitsnet zijn dit er 
mogelijks meer met een 
maximum van 4 
(opname/injectie en 
dag/nacht variatie). 

 

De software berekent 
automatisch het saldo na 
invoeren van begin- en eind 
meterstand. 

‘V’-symbool geeft aan 
dat saldo werd 
opgeslagen. 

Sla saldo op door op diskette symbool 
te klikken. 

Meetperiode waarbinnen ALLE 
meterstanden moeten 
opgenomen zijn 
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11 BEREKENEN ENERGIELABEL EN ENERGIESCORE 

11.1 BEREKENEN ENERGIELABEL 

Wanneer alle opwekkers, energiestromen, meters en metingen werden ingevoerd nodig voor de bepaling van het 

aandeel hernieuwbare energie, kan het energielabel en het hernieuwbaar aandeel berekend worden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Klik op de knop berekenen om 
het energielabel te bepalen. 

Het energielabel wordt steeds bepaald voor alle gebouweenheden samen die in een 
opdracht gebundeld zijn. 

Tip 

Scherm van de opdracht 

Indien de nodige gegevens 
ingevoerd werden, wordt het 
resultaat berekend. 
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11.2 BEREKENEN ENERGIESCORE 

Wanneer alle gegevens met betrekking tot de geometrie en installaties in een gebouweenheid werden ingevoerd, kan 

de energiescore per gebouweenheid berekend worden.  

,  

 

 

 

 

Wanneer u op de knop ‘Berekenen’ op de overzichtspagina van de opdracht klikt, worden al de gebouweenheden 

waarvoor al de nodige informatie is ingevoerd, berekend. Bij elke gebouweenheid wordt dan de energiescore vermeld.  

 

12 GENEREREN VAN HET CERTIFICAAT 

Na het berekenen van de energiescore kan ook het certificaat gedownload worden. 

 

 

 

 

Klik op de knop 
berekenen. 

Klik hier om het certificaat te 
downloaden 

Scherm van de eenheid 

De energiescore voor de 
gebouweenheid wordt berekend. 
Indien berekenbaar, verschijnt 
ook het energielabel. 
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13 FOUTMELDINGEN 

 

14 INDIENEN GEBOUWEENHEID 

Wanneer de gegevens van alle gebouweenheden werden ingevoerd, kan de opdracht per gebouweenheid berekend 

worden.  

 

 

 

 

 

15 MEER OVER DE TOEPASSING 

 

Informatiewebsite voor energiedeskundigen https://www.vlaanderen.be/epc-pedia/informatie-voor-toekomstige-
energiedeskundigen-type-d  

Energieprestatiedatabank www.energieprestatiedatabank.be  

EPC Leeromgeving Om te oefenen en vertrouwd te raken met de webapplicatie: 
https://leer-epcnietresidentieel.veka.vlaanderen.be/ 

 

 

Scherm van de opdracht 

Klik hier om de opdracht in te 
dienen 

https://www.vlaanderen.be/epc-pedia/informatie-voor-toekomstige-energiedeskundigen-type-d
https://www.vlaanderen.be/epc-pedia/informatie-voor-toekomstige-energiedeskundigen-type-d
http://www.energieprestatiedatabank.be/
https://leer-epcnietresidentieel.veka.vlaanderen.be/

