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Context van de evaluatie 

De Vlaamse Regering wil via het project Vlaanderen in Actie (ViA) de Vlaamse samenleving structureel 
vernieuwen. Een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia is de transitie naar een nieuw 
energiesysteem. Energie is een basisbehoefte en een basisrecht. Maar de niet-hernieuwbare energiebronnen 
zoals olie, gas en steenkool raken op. Hoeveel tijd ons nog rest, weten we niet. Het Vlaamse energiebeleid wil 
zich daar in elk geval op voorbereiden. Een energietransitie is noodzakelijk, waarbij economische, sociale en 
ecologische belangen optimaal met elkaar sporen. 

Een globaal transitieproces voor ons energiesysteem is nodig omwille van verschillende dwingende 
uitdagingen (o.a. op het vlak van klimaatverandering, bevoorradingszekerheid, veiligheid van het 
energiesysteem, betaalbaarheid en concurrentiekracht ….) en vereist een langetermijndoelstelling voor ons 
energiebeleid. Er is een breed gedragen visie nodig over de manier waarop we de doelstelling gaan 
realiseren. Om de transitie te laten lukken, is een brede maatschappelijke ondersteuning vereist. Dit zowel 
van de beleidsmakers, de ondernemingen, de gezinnen, het middenveld als van lokale besturen. 
Langetermijninvesteringen om de ambitieuze doelen terzake te bereiken, vereisen een voorspelbaar politiek 
beleid. De transitiedoelstelling zal niet worden gehaald indien we om de vier jaar van beleid veranderen.  

Vlaanderen in actie streeft ernaar de energiebehoefte uit hernieuwbare energie te halen en een slim 
elektriciteitsnetwerk uit te bouwen. De energie zelf willen we zo maximaal mogelijk in Vlaanderen opwekken. 
Maar die ontwikkeling mag de energiekosten in Vlaanderen niet veel sterker doen stijgen dan in de landen die 
ons omringen. 

Een belangrijke basisvoorwaarde voor een succesvolle transitie naar een nieuw energiesysteem is een sterke 
vermindering van de energievraag. Een van de grote uitdagingen hierbij is de substantiële verbetering van de 
energieprestaties van de Vlaamse nieuwbouw en grondige renovaties. 

Bovenstaande transitie is niet enkel een Vlaamse, maar ook een Europese doelstelling. Maatregelen om het 
energieverbruik in gebouwen te verminderen, zijn onder andere vastgelegd in de Europese richtlijn 
betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive) van 16 
december 2002 en in de herziening van die richtlijn van 19 mei 2010.  

Sinds 1 januari 2006 wordt het bouwen en verbouwen in Vlaanderen aangestuurd door de 
energieprestatieregelgeving. Omdat naast het behalen van een goed energieprestatieniveau en een goed 
isolatieniveau ook de binnenluchtkwaliteit belangrijk is, zijn minimale ventilatievoorzieningen vereist. De eisen 
zijn van toepassing zowel bij nieuwbouw als bij verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden.  

De Vlaamse energieregelgeving werd gecoördineerd in het Energiedecreet van 8 mei 2009 houdende 
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (citeertitel het “Energiedecreet”) en in het Energiebesluit 
van 19 november 2010. Het Energiedecreet en het Energiebesluit traden in werking op 1 januari 2011.  

Het Energiebesluit van 19 november 2010 legt in titel IX (voorheen het EPB-besluit van 11 maart 2005) 
eisenniveaus voor thermische isolatie en energieprestatie op aan nieuwe gebouwen en aan te renoveren 
bestaande gebouwen.  

Artikel 11.1.6 van het Energiedecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering minstens om de twee jaar de 
berekeningsmethode en de EPB-eisen van de regelgeving evalueert en in voorkomend geval aanpast. De 
Vlaamse Regering dient om de vier jaar de procedures en de administratieve lasten te evalueren. Voorliggend 
evaluatierapport betreft de derde evaluatie van de energieprestatieregelving.  

In de inleiding wordt de aanpak van de evaluatie besproken. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van 
de aantallen en de resultaten van de ingediende EPB-aangiften. Tot slot worden de processen die gepaard 
gaan met deze regelgeving en de ondersteuning die daaraan door de Vlaamse overheid, in casu het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) wordt gegeven, besproken. 

De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen wordt in het tweede 
hoofdstuk toegelicht. In het derde hoofdstuk wordt de berekeningsmethode geëvalueerd. De evaluatie van de 
EPB-eisen komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Daarbij wordt onder andere bekeken wat de economische 
haalbaarheid is van het verstrengen van de EPB-eisen. 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de stand van zaken van de administratieve lasten en de procedures. In het 
zesde hoofdstuk wordt de handhaving van de energieprestatieregelgeving onder de loep genomen. 
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Managementsamenvatting 

In uitvoering van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (16 december 2002) 
trad op 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving in werking. Elk gebouw waarvoor een vergunning is 
aangevraagd of melding gebeurde sinds die datum, moet voldoen aan de eisen op het vlak van de 
energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen).  

De Vlaamse energieregelgeving werd gecoördineerd in het Energiedecreet van 8 mei 2009 houdende 
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (citeertitel het “Energiedecreet”) en in het Energiebesluit 
van 19 november 2010. Het Energiedecreet en het Energiebesluit traden in werking op 1 januari 2011. De 
procedures en het handhavingskader zijn vastgelegd in Titel XI, hoofdstuk I van het Energiedecreet van 8 mei 
2009. De EPB-eisen en de berekeningswijze zijn vastgelegd in titel IX van het Energiebesluit van 19 
november 2010.  

Artikel 11.1.6 van het Energiedecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering minstens om de twee jaar de 
berekeningsmethode en de EPB-eisen van de regelgeving evalueert en in voorkomend geval aanpast. De 
Vlaamse Regering dient om de vier jaar de procedures en de administratieve lasten te evalueren. De eerste 
evaluatie gebeurde in 2008, de tweede evaluatie gebeurde in 2010. Voorliggend evaluatierapport betreft de 
derde evaluatie van de energieprestatieregelgeving.  

In het kader van deze evaluatie werd een studie uitgevoerd naar de kostenoptimale niveaus van de 
energieprestatie-eisen voor woongebouwen, kantoren en scholen. In een andere studie werd een voorstel 
uitgewerkt voor het opleggen van energiepresatie-eisen aan technische installaties die nieuw geplaatst 
worden in bestaande gebouwen. Het VEA pleegde overleg met de betrokken sectororganisaties in het kader 
van de verdere ontwikkeling van de berekeningsmethode en in het kader van de uitgevoerde studies. 

De energieprestatieregelgeving is niet meer weg te denken uit het bouwgebeuren. Energiezuinig bouwen 
heeft een vaste plaats verworven. De energieprestaties van nieuwe gebouwen verbeteren jaar na jaar. Er zijn 
voldoende geregistreerde verslaggevers en de bouwwereld is vertrouwd met de procedures. Het aantal 
startverklaringen stabiliseert rond 27.000 per jaar. Hoewel het aantal ingediende EPB-aangiften sterkt stijgt, is 
de indiening nog niet op kruissnelheid gekomen.  

In mei 2010 werd de herziening van de Europese richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen (EPBD 
2010/31/EU) goedgekeurd. De stand van zaken van de omzetting wordt besproken in het tweede hoofdstuk.  

In 2007 werd een overlegplatform opgericht tussen de bevoegde administraties van het Waalse, het 
Brusselse Hoofdstedelijke en het Vlaamse Gewest, om te komen tot een gemeenschappelijke 
berekeningsmethode van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Op basis van een inventaris van 
gewenste wijzigingen werden verschillende onderzoeksopdrachten opgestart. Verschillende 
onderzoeksopdrachten zijn beëindigd. De concrete voorstellen voor het verfijnen van de methodiek op het 
vlak van koeling en oververhitting (EPIcool) en voor het uitbreiden van de methode naar de andere specifieke 
bestemmingen, zoals handelsgebouwen, ziekenhuizen, sportgebouwen … zijn opgenomen in hoofdstuk 3.  

De inventaris van gewenste wijzigingen werd uitgebreid op basis van een breed stakeholdersoverleg met alle 
betrokken sectoren. Een project op iets langere termijn, is het op elkaar afstemmen van de berekeningswijzen 
voor energieprestaties van bestaande en nieuwe, zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. De stand 
van zaken van dit project wordt in de evaluatienota beschreven. Verder worden een aantal kleine wijzigingen, 
aan de huidige berekeningsmethodiek voorgesteld. 

De studie naar de kostenoptimale energieprestatieniveaus toont aan dat de huidige eisen voor residentiële 
gebouwen nog iets boven het kostenoptimale niveau liggen. De richtlijn 2010/31/EU vereist dat elke lidstaat in 
2015 de kostenoptimale niveaus van energieprestatie oplegt. Het VEA stelt voor om het maximale E-peil voor 
woongebouwen in 2015 op E50 te leggen. Voor kantoren en scholen ligt de eis van 2014 (E60) rondj het 
kostenoptimale niveau en is een verdere verstrenging in 2015 niet nodig om te voldoen aan de richtlijn 
2010/31/EU.  

Ook op vlak van thermische isolatie en gebouwenschil is een verdere verstrenging naar de kostenoptimale 
niveaus nodig. Enkel op deze manier wordt de inherente energiebehoefte van het gebouw beperkt. Het VEA 
stelt voor om voor alle types schildelen de maximale U- en minimale R-waarden stapsgewijs verder te 
verstrengen tot ongeveer op het niveau van de buurlanden, wat nauw aansluit bij de kostenoptimale waarden.  

Om een goede gebouwschil te realiseren en de transmissie- én ventilatieverliezen te beperken, werd sinds 
2012 een bijkomend criterium opgelegd op vlak van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van 
maximaal 70 kWh/m². Het VEA stelt voor om dit criterium te verstrengen tot het kostenoptimale niveau. De 
studies wezen uit dat de huidige eis onevenredig streng is voor het ene ten opzichte van het andere project. 
Om dit op te lossen, wordt in de eis nu rekening gehouden met vorm en de grootte van het gebouw.  
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De berekeningsmethode voor andere specifieke bestemmingen zoals ziekenhuizen, handelsgebouwen, 
horeca … werd ontwikkeld. Het VEA stelt voor om vanaf 2015 een energieprestatie-eis op te leggen aan dat 
type gebouwen.  

De stand van zaken van een aantal projecten en geplande wijzigingen voor het verlagen van de 
administratieve lasten en procedures wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Een evaluatie van de administratieve 
lasten en procedures werd overeenkomstig de bepalingen in het Energiedecreet, niet uitgevoerd.  

Om de administratieve lasten verbonden aan het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte te 
beperken, optimaliseerde het VEA in 2012 de webapplicatie die gebruikt wordt door de verslaggevers. De 
administratieve lasten bij kleine verbouwingsprojecten zullen vanaf 2014 verlagen door de indeling van de 
bouwprojecten sterk te vereenvoudigen. Momenteel blijft de EPB-software een heikel punt. Het Vlaamse 
Gewest kwam in 2012 samen met het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest tot een 
overeenkomst voor het gezamenlijk gebruik en een gezamenlijke ontwikkeling van een EPB-softwarepakket. 
Deze nieuwe software zal verplicht te gebruiken zijn voor alle vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2014.  

Verder bevat de evaluatie in hoofdstuk zes een voorstel van een erkenningsregeling voor verslaggevers. De 
huidige diplomavoorwaarde blijkt noodzakelijk maar onvoldoende om de kwaliteit van alle ingediende EPB-
aangiften te waarborgen. De nieuwe erkenningsregeling is gebaseerd op het aantonen van een 
basiskennisniveau om de erkenning te verkrijgen en permanente vorming om de verkregen erkenning te 
behouden. Bestaande verslaggevers hebben enkel een bijkomende erkenning voor die categorieën waar er 
ingrijpende wijzigingen of aanvullingen van de methode en EPB-eisen zijn. Met het huidige 
personeelsbestand kan het VEA slechts via een beperkte steekproef controle uitvoeren op het indienen van 
startverklaring en EPB-aangifte. De nota bevat een aantal voorstellen om deze handhaving te versterken, 
onder andere door meer informatie-uitwisseling met de gemeenten rond de stand van zaken van 
bouwprojecten.  

Tot slot bevat de evaluatie nog een aantal voorstellen voor nadere bepalingen en wijzigingen aan het EPB-
decreet om het handhavingskader aan te vullen wat betreft de systeemeisen voor technische installaties die 
nieuw geplaatst worden in bestaande gebouwen.  
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1. Inleiding 

1.1 Bronnen van de evaluatie 

In het kader van de derde evaluatie van de energieprestatieregelgeving zijn in 2012 verschillende studies 
uitgevoerd.  

Het VEA pleegde overleg met de voornaamste stakeholders. Dit hoofdstuk beschrijft het doel en de aanpak 
van de studies en het overleg. Daarnaast analyseerde het VEA de resultaten van de ingediende EPB-
aangiften. Tot slot werd de regelgeving betreffende de energieprestaties van gebouwen in de twee andere 
gewesten vergeleken. 

1.1.1 Studie systeemeisen 

Doel van de studie 

Artikel 8 van de revisie-EPBD-richtlijn 2010/31/EU speelt in op een onderbenut besparingspotentieel bij 
verbouwingen. Het artikel bepaalt dat de lidstaten eisen moeten vastleggen voor technische bouwsystemen in 
bestaande gebouwen en dat ze het installeren van meetsystemen moeten stimuleren. 

Het VEA liet onderzoeken welke systeemeisen haalbaar zijn bij vernieuwing, vervanging of 
verbeteringswerken van technische installaties in bestaande gebouwen en hoe slimme meetsystemen 
gestimuleerd kunnen worden.  

Opdracht en verwachte resultaten van de studie 

Het doel van het opleggen van systeemeisen aan technische installaties is het bekomen van een optimaal 
energiegebruik door de technische bouwsystemen die in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd.  

De studie beoogde een zo praktijkgericht mogelijke aanpak door de voorstellen van systeemeisen in het 
kader van de energieprestatieregelgeving uit te werken op basis van best practices in de andere 
gewesten/naburige landen. 

De focus lag op een eisenpakket dat zich specifiek richt op (onderdelen van) technische installaties die 
vervangen of nieuw geplaatst worden in bestaande gebouwen. Hierbij werd aandacht geschonken aan zowel 
de klassieke als de innoverende installaties. De maatregelen die uit de studie voortvloeien beogen om op een 
economisch verantwoorde wijze de beste energieprestatie te bereiken en de slecht presterende installaties te 
vervangen. 

De eisen moeten niet alleen economisch maar ook technisch haalbaar zijn. De eisen moeten toepasbaar zijn 
zowel op kleine installaties, zoals geplaatst in woningen en appartementen, als op grote technische 
installaties (kantoren, scholen, industrie, ASB, collectieve installaties van residentiële gebouwen). 

De mogelijkheid om de eisen toe te passen op nieuwbouw is niet onderzocht. Bij nieuwe gebouwen is de 
beoordeling van de energie-efficiëntie van de technische installaties al vervat in de globale energieprestatie-
eis (E-peil). Het VEA acht het opleggen van bijkomende afzonderlijke eisen niet aangewezen. 

Uitvoering van de studie 

De studie werd opgestart in oktober 2011 en werd uitgevoerd door studiebureau Ingenium. 

De studie werd opgedeeld in vier werkpakketten. In het eerste werkpakket werden de bestaande eisen, 
technieken en meetsystemen in de buurlanden geïnventariseerd en geëvalueerd en werden de bestaande 
handhavingskaders onderzocht. Het tweede werkpakket omvatte een eerste voorstel van eisen en een 
voorstel van een handhavingskader. In het derde werkpakket werd de economische haalbaarheid onderzocht 
via cases. In het vierde werkpakket werd een finaal voorstel gedaan. 

De studie werd afgerond in mei 2012. Het eindrapport  is digitaal beschikbaar op de website 

www.energiesparen.be/epb/prof/downloads. 
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Betrokkenheid van stakeholders 

Om tot een goed en marktgedragen voorstel te komen is het van belang dat de stakeholders op voorhand 
voldoende ingelicht worden en de kans krijgen om hun insteek te geven.  

Op de eerste workshop van 28 februari 2012 werd een voorlopig voorstel van eisen en handhaving toegelicht 
aan de sector. De sector kon zowel mondeling op de workshop als nadien schriftelijk feedback geven. Deze 
feedback werd door het studiebureau verzameld, geëvalueerd en verwerkt in het finale voorstel. 

In de tweede workshop op 10 mei 2012 werd het finale voorstel toegelicht en werd de sector een tweede keer 
bevraagd. Deze feedback werd door het VEA verzameld en verwerkt in het voorstel van eisen. 

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig op minstens één van beide workshops: 
VMSW, LNE, BVA, NAV, OVED, Bouwunie, VCB, Ventibel, Agoria, ATIC, ATTB, ICS, KVBG, Cedicol, VEI, 
Nelectra, Groen Licht Vlaanderen, BEMAS, WTCB, KUL, KHK, BVS-UPSI, ODE Vlaanderen. 

Ook volgende organisaties werden uitgenodigd, maar waren niet aanwezig: DAR (diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid), FABA, UBF-ACA, Fedelec, IFMA, Universiteit Gent, CEDUBO.  

1.1.2 Studie kostenoptimale EPB-eisen  

Doel van de studie 

Het VEA liet een studie uitvoeren over de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties van gebouwen. Deze studie geeft uitvoering aan artikel 4 en 5 van de EPBD 2010/31/EU 
(zie 2.1.2). In het verdere besluitvormingsproces kan zo rekening worden gehouden met de kosten en 
besparingen op lange termijn die een verdere verstrenging van de EPB-eisen met zich meebrengen. 

De studie had volgende doelstellingen: 

- De kostenoptimale energieprestatie-eisenniveaus voor nieuwe en gerenoveerde bestaande 
residentiële en niet-residentiële gebouwen bepalen volgens de vastgelegde methodologie. 

- De maatregelen of maatregelenpakketten die kostenoptimaal en kostenefficiënt zijn 
definiëren. 

- De kostenoptimale energieprestatie-eisenniveaus vergelijken met de geldende eisenniveaus.  

Bij de studie werd rekening gehouden met de typologie van het bestaande en nieuw gebouwde Vlaamse 
gebouwenpark, zowel residentieel als niet-residentieel. Omdat de rekenmethode verschilt tussen residentiële 
en niet-residentiële gebouwen en omdat er een groot aantal referentiegebouwen doorgerekend moest 
worden, werd de studie opgesplitst in vier percelen:  

- Perceel 1: nieuwe residentiële gebouwen; 

- Perceel 2: gerenoveerde bestaande residentiële gebouwen; 

- Perceel 3: nieuwe niet-residentiële gebouwen; 

- Perceel 4: gerenoveerde bestaande niet-residentiële gebouwen. 

De Katholieke Hogeschool Kempen vzw voerde de percelen 1 en 2 uit. Het studiebureau 3E nv werkte 
percelen 3 en 4 uit. De studies werden opgestart in juli 2012 en opgeleverd in maart 2013.  

Methodologie 

De kostenoptimale en de kosteneffectieve eisenniveaus worden bepaald door de totale kosten over de 
economische levensduur te vergelijken met het totale primaire energieverbruik. Het totale primaire 
energieverbruik wordt berekend volgens de EPB-rekenmethode. De vergelijking gebeurt zowel voor een 
aantal energiebesparende maatregelen als voor maatregelenpakketten die op een set van 
referentiegebouwen en gebouwonderdelen worden toegepast. 

De verkregen kostenoptimale niveaus worden dan vergeleken met de huidige EPB-eisen. De vergelijking 
gebeurt bij nieuwbouw zowel op gebouwonderdeelniveau als op gebouwniveau. Bij gerenoveerde bestaande 
gebouwen gebeurt dit voornamelijk op gebouwonderdeelniveau. Na de vergelijking kan een pad worden 
uitgewerkt om de bestaande energieprestatie-eisen in de toekomst naar de kostenoptimale niveaus te laten 
evolueren.  

Referentiegebouwen 

Er werd een set referentiegebouwen opgesteld voor elk van de vier percelen. De gebouwen verschillen van 
elkaar op vlak van gebouwvorm of functie: 
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 Nieuwe residentiële gebouwen (perceel 1): 

- Eengezinswoningen: 1 rijwoning, 1 halfopen woning en 2 vrijstaande woningen (waaronder 
een moderne woning); 

- Meergezinswoningen: 3 appartementen met een verschillende insluitingsgraad en bijhorende 
compactheid. 

 Renovatie van bestaande residentiële gebouwen (perceel 2): 

- Eengezinswoningen: 2 rijwoningen, 1 halfopen woning en 2 vrijstaande woningen; 

- Meergezinswoningen: 3 appartementen met een verschillende insluitingsgraad en bijhorende 
compactheid. 

 Nieuwe niet-residentiële gebouwen (perceel 3): 

- 1 kantoor; 

- 1 school. 

 Renovatie van  bestaande niet-residentiële gebouwen (perceel 4): 

- 1 kantoor; 

- 1 school. 

Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare referentiegebouwen uit voorgaande studies. Voor 
alle gebouwen werden de karakteristieke eigenschappen zoals beschermd volume, bruto-vloeroppervlakte … 
getoetst aan de beschikbare gemiddelde waarden voor woningen uit de Energieprestatiedatabank of andere 
soortgelijke databanken (bijvoorbeeld Tabula). Op deze manier werden gebouwen verkregen die 
representatief zijn voor het Vlaamse gebouwenpark. 

Maatregelen en maatregelenpakketten 

Het VEA stelde een lijst op van maatregelen en maatregelenpakketten voor de belangrijkste invoerparameters 
van de berekening die een directe of indirecte invloed hebben op de energieprestatie van een gebouw of 
gebouwdeel. Deze lijst werd als basis gebruikt voor het bepalen van de door te rekenen maatregelen.  

Er is een onderscheid gemaakt tussen bouwkundige en installatietechnische ingrepen, en dit voor de 
verschillende energiestromen (verwarming, koeling, verlichting, hulpenergie …). Terwijl de bouwkundige 
ingrepen en de geometrie de netto-energiebehoefte van het gebouw bepalen, leggen de installatietechnische 
maatregelen het eind- en primair energieverbruik vast. Ook het gebruik van hernieuwbare energie komt in de 
studie aan bod.  

Naast de individuele maatregelen werden ook maatregelenpakketten doorgerekend, namelijk:  

- alle mogelijke combinaties van de verschillende bouwkundige maatregelen (thermische 
isolatie, luchtdichtheid en zonnewinsten);  

- alle mogelijke combinaties van de bouwkundige maatregelenpakketten die op het paretofront 
liggen met alle mogelijke combinaties van de verschillende installatietechnische maatregelen. 

Deze methode werd gehanteerd om zoveel mogelijk combinaties door te kunnen rekenen zonder de 
beschikbare rekencapaciteit te overschrijden. Het betreft immers duizenden combinaties. Daarnaast werden 
maatregelen of maatregelenpakketten die bij voorbaat al niet-kostenoptimaal konden zijn of praktisch 
onuitvoerbaar zijn, uit de berekeningen geweerd. 

Energieprestatie en kostenaspect van de energiebesparende maatregelen 

De totale kosten voor gebouwen en gebouwelementen werden berekend door de verschillende soorten 
kosten, zoals investeringskosten en lopende kosten, op te tellen en te actualiseren naar het startjaar van de 
berekeningen. De verschillende maatregelen en maatregelpakketten hebben zowel een invloed op de 
energieprestatie van de gebouwen als op de kosten. 

De energieprestatieberekeningen gebeurden volgens de huidige EPB-methodiek (de EPW-methode voor 
residentiële gebouwen in perceel 1 en 2, de EPU-methode voor niet-residentiële gebouwen in perceel 3 en 4) 
zoals vastgelegd in bijlage V en VI van het Energiebesluit.  

Voor de berekening van de nieuwe gebouwen werd uitgegaan van het huidige eisenniveau van kracht op 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf 1 januari 2012. Voor de bestaande gebouwen 
werd vertrokken van het vastgelegde referentieniveau.  

De berekening van de totale actuele kosten (TAK) gebeurde volgens het methodologisch kader van de 
Europese Commissie, waarbij naast de investeringskosten ook de lopende kosten en eventuele 
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verwijderingskosten werden meegerekend. De gebruikte kostendata zijn markt gebaseerd en representatief 
voor de toestand in Vlaanderen. In de kost van de energiebesparende maatregelen zijn enerzijds de 
materiaal- en de plaatsingskosten begrepen (investeringskost). Anderzijds zijn ook de levensduur en 
onderhoudskost (lopende kosten) van de verschillende energiebesparende maatregelen in rekening gebracht. 

Micro- en macro-economische analyse 

De berekeningen zijn zowel vanuit macro-economisch (maatschappelijk) als micro-economisch (privaat) 
oogpunt benaderd. 

Drie kostencategorieën zijn in beide gevallen in rekening gebracht: 

- De initiële investeringskosten: Alle kosten tot op het moment van oplevering van het gebouw 
of gebouwelement. Deze kosten omvatten onder meer het ontwerp, de aankoop van 
materialen, de aansluitingen en de installatie- en plaatsingskosten …. 

- De lopende kosten: Onder andere de jaarlijkse kosten voor onderhoud, operationele kosten 
en energiekosten. Ook kosten voor periodieke vervangingen van gebouwelementen horen 
hierbij. 

- De verwijderingskosten: De kosten aan het einde van de economische levenscyclus van het 
gebouw, zoals kosten voor afbraak, transport en recyclage. Deze kosten dienden verrekend 
te worden aan het einde van de berekeningsperiode, indien van toepassing. 

Voor de micro-economische benadering werden de kosten beschouwd zoals ze aan de eindgebruiker worden 
verrekend, dus inclusief taksen, belastingen … 

In de berekeningen werden subsidies enkel ingerekend als ze gericht zijn op een hogere energieprestatie dan 
de wettelijke eis die anders niet kostenoptimaal zou zijn voor de investeerder. Hiervoor werden eerst de 
kostenoptimale niveaus zonder subsidies berekend. Het inrekenen van subsidies werd dan als variante 
berekening uitgevoerd voor de micro-economische benadering. 

Taksen en belastingen werden buiten beschouwing gelaten voor de macro-economische benadering. 
Bovendien wordt voor de macro-economische benadering nog een vierde kostencategorie toegevoegd, 
namelijk de emissiekosten voor broeikasgassen. 

Andere maatschappelijk relevante elementen zoals effecten op het milieu, de werkgelegenheid, de 
bouwsector en de sociale impact zijn niet opgenomen in de verplicht te volgen Europese methodologie. Het 
was binnen het beperkt tijdsbestek niet mogelijk de studie met deze aspecten uit te breiden. 

Parameters energiekosten 

T De huidige energieprestatieberekening werd gebruikt om de energiekosten te bepalen. Enkel op die manier 
was het mogelijk de huidige eisen op een correcte manier te evalueren. Bij een actualisatie van de studie zal 
er ook gerekend moeten worden met de op dat moment geldende rekenmethodiek. Op die manier zullen 
wijzigingen aan de methode in de loop van de tijd  mee worden geëvalueerd. 

Binnen de EPB-rekenmethodiek wordt er geen werkelijk energieverbruik berekend. Dat is immers sterk 
afhankelijk van factoren die niet te voorspellen zijn, zoals het instellen van de binnentemperatuur door de 
gebruikers, het aantal gebruikers en het aantal uren dat het gebouw wordt gebruikt. Die verschillen creëren 
een moeilijke vergelijkingsbasis.  

Statistische gegevens over de verhouding tussen het theoretisch berekende karakteristieke energieverbruik 
en het reële energieverbruik van een relevante set gebouwen met een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning na 1 januari 2006, was niet beschikbaar bij de opstart van de studie. Daarom werd er een extra 
sensitiviteitsanalyse uitgevoerd voor de invloed van een reëel verbruik dat afwijkt van het theoretisch 
berekend verbruik. 

De eenheidsprijzen voor energie werden op basis van Europese en Vlaamse gegevens opgesteld. Voor de 
evolutie van de energieprijzen werd er een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd voor een lage, gemiddelde en 
hoge energieprijsevolutie. 

Economische parameters 

In de simulaties is een gebruiksduur van 30 jaar voor residentiële en publieke gebouwen en van 20 jaar voor 
commerciële en niet-residentiële gebouwen beschouwd. Deze gebruiksduren werden vastgelegd binnen de 
Europese methodologie. 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             13 

 

Voor de economische evaluatie wordt er in reële termen gerekend. Dit wil zeggen dat de inflatie voor alle 
berekeningen buiten beschouwing wordt gelaten. Bijgevolg kennen prijzen die mee evolueren met de inflatie 
in deze studie een constant verloop. 

De actualisatievoet is vastgelegd op 3%. Daarnaast werd er voor deze factor ook een sensitiviteitsanalyse 
uitgevoerd voor een lage, een gemiddelde en een hoge actualisatievoet. 

Economische analyse 

Voor elk referentiegebouw werden voor de verschillende maatregelen en maatregelenpakketten de 
berekende totale kosten en primaire energievraag in een grafiek ten opzichte van elkaar uitgezet. 

Uit deze grafieken werden dan de kostenoptimale en de kostenefficiënte niveaus bepaald: 

- Kostenoptimaal: het energieprestatieniveau dat overeenkomt met de laagste totale kosten 
over de volledige berekeningsperiode; 

- Kostenefficiënt: de energieprestatieniveaus die lager liggen dan de geëiste niveaus én die 
een gelijke of lagere totale kost hebben dan bij het geëiste niveau. 

 

 

Figuur 1 - Principe kostenoptimaal / kostenefficiënt 

 
De aard van het kostenoptimale niveau als een zone of lijn of punt van kosteneffectieve maatregelen werd 
beoordeeld aan de hand van een pareto-analyse. 

Evaluatie van de huidige eisenniveaus 

De resultaten uit deze studie werden gebruikt om de huidige Vlaamse energieprestatie-eisen af te toetsen en 
indien nodig aan te vullen of bij te sturen met het oog op het bereiken van kostenoptimale niveaus voor elke 
categorie nieuwe en gerenoveerde bestaande gebouwen. 

De bekomen gemiddelde waarden werden dan vergeleken met de huidige eisen (kWh/m², K-peil en E-peil, 
netto-energiebehoefte voor verwarming bij nieuwe woongebouwen) voor dat type gebouw, Dezelfde aanpak 
werd ook toegepast op het niveau van de gebouwonderdelen (maximale U-waarden en minimale R-waarden). 

Voor de ingrijpende verbouwingen werd er bovendien bekeken of met de huidige eisen (enkel op U- en R-
waarden) de kostenoptimale niveaus gehaald kunnen worden of dat er eventueel andere of extra eisen 
gesteld kunnen worden aan het volledige gebouw en/of aan de installaties. Voor renovaties van bestaande 
gebouwen werd bovendien een voorstel uitgewerkt voor het kostenoptimale eisenniveau op gebouwniveau, 
waarvoor er momenteel nog geen eis bestaat. 

Daarnaast werd een argumentenlijst uitgewerkt in de vorm van een conclusie om de bouwsector te overtuigen 
om te investeren in de energieprestatie van de gebouwen. 
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Betrokkenheid van stakeholders 

Het VEA organiseerde op 24 oktober 2012 een workshop voor de stakeholders. De tussentijdse 
studieresultaten die als invoer voor de verdere berekeningen zouden dienen zoals kostprijsdata en 
eigenschappen van maatregelen, werden voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de rechtstreeks 
betrokken organisaties (architecten, bouwbedrijven, industriële sectoren, kennisinstellingen …).  

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig op het overleg: VMSW, VIPA, AGION, 
SERV, BVA, NAV, OVED, ORI, Bouwunie, VCB, Agoria, Verozo, CIR, Belgische baksteenfederatie, Verbond 
van de Glasindustrie, ATTB, Verac, KVBG, Cedicol, VEI, Nelectra, ODE Vlaanderen, WTCB, KUL, KaHo Sint-
Lieven, Hogeschool Gent, PHL, VITO, Passiefhuis-platform, BVS-UPSI, Warmtenet Vlaanderen, 
Warmtepomp platform. 

Ook volgende organisaties werden uitgenodigd, maar waren niet aanwezig: DAR (diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid), Departement EWI, Departement LNE, Agentschap voor facilitair management, 
Minaraad, SPW, BIM, Orde van architecten, Architecten-bouwers, FABA, Ventibel, BMP, Aluminium Center 
Belgium, TCHN, Federplast, UBF-ACA, Gasgemeenschap (groep kachels), ATIC, Fedelec, LVMEB-ANPEB, 
VIBE, Quest, UGent, VUB, Centrum duurzaam bouwen, De Nayer Instituut, Karel De Grote Hogeschool, 
Artesis Hogeschool Antwerpen, UCL, ULg, Université de Mons, Belsolar, Cogen Vlaanderen, EPEE,  

Aan de hand van de conclusies van de workshop werden de nodige bijsturingen gemaakt voordat de 
studiebureaus de verdere berekeningen opstartten. De bevindingen werden aan het eindrapport van de studie 
toegevoegd. 

1.1.3 Onderzoeksproject ‘Clean Air, Low Energy’  

Het onderzoeksproject ‘Schone Lucht, Lage Energie’ is een verkennend onderzoek naar de invloed van 
buitenmilieu en ventilatie op de binnenmilieukwaliteit van duurzame gebouwen, uitgevoerd in 2011 en 2012. 

Kadering en doel van de studie 

De Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid (van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie van de Vlaamse overheid) en het VEA lieten een studie uitvoeren om de binnenluchtkwaliteit in 
huidige ‘klassieke’ gebouwen en in lage-energie- en passiefgebouwen met diverse ventilatiesystemen te 
onderzoeken. 

De Vlaamse overheid stelt zich naast het doel om energie te besparen in gebouwen, ook tot doel om een 
gezond binnenklimaat in gebouwen te realiseren. Daarom zijn in de energieprestatieregelgeving twee types 
eisen gedefinieerd: eisen op energieprestatie en minimale ventilatie-eisen.  

De ventilatie-eisen verwijzen naar de betreffende ventilatienormen (residentieel naar NBN D50-001, niet-
residentieel in NBN EN 13779) met uitzondering van enkele aanpassingen die worden gespecificeerd in 
bijlage IX en X van het Energiebesluit. Aan de normen zelf kan de Vlaamse overheid niets wijzigen. Daarover 
heeft zij geen bevoegdheid. 

Het is belangrijk om na te gaan of beide doelen, energiebesparing en gezond comfortabel binnenklimaat, 
effectief worden gerealiseerd met de gestelde eisen. Over de impact van de ventilatie op de gezondheid is 
nog weinig geweten.  

Methodologie 

In deze studie werd onderzoek verricht naar zowel de invloed van het buitenmilieu als van de 
ventilatievoorzieningen (type, onderhoud …) op de kwaliteit van het binnenmilieu.  

De binnenluchtkwaliteit is in een representatieve set van gebouwen bepaald. De gebouwen bestonden uit 51 
lage-energie gebouwen, waarvan 25 woningen en 26 klaslokalen. De onderzochte gebouwen vielen in het 
toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving, dus met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
vanaf 2006 en waren minstens 6 maanden in gebruik genomen. Zowel woningen met balansventilatiesysteem 
D, als woningen met een vraaggestuurd ventilatiesysteem C en woningen met een ventilatiesysteem C 
werden onderzocht. Het binnenmilieu werd telkens chemisch, fysisch en microbiologisch gekarakteriseerd, 
terwijl ook de energieprestatie en de gebouwschil van elk gebouw werd bestudeerd. 

De gebouwen werden geselecteerd op basis van onder andere het soort gebouw (woningen, scholen …), de 
ligging (landelijk, voorstedelijk, stedelijk …), het type van de woning (open, halfopen, gesloten bebouwing, 
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appartement), de isolatiegraad, de aanwezige ventilatievoorzieningen (zowel natuurlijk als diverse 
mechanische ventilatiesystemen)… 

De studie liep van februari 2011 tot en met oktober 2012. Ze omvatte 3 werkpakketten. Eerst werd een 
literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn de te onderzoeken parameters bepaald en is de meetstrategie uitgezet. 
Daarna gebeurde het veldwerk en de metingen in de geselecteerde gebouwen. Tot slot werden de 
meetresultaten geanalyseerd op de onderlinge relaties tussen de gekarakteriseerde parameters in de 
verschillende omgevingen. Dit alles leidde tot het formuleren van concrete beleidsaanbevelingen voor het 
energiebeleid en het milieubeleid en nuttige tips voor de bevolking.  

De volgende vragen werden naar voren geschoven bij deze analyse:  

- Heeft een ventilatiesysteem een invloed op de binnenluchtkwaliteit?  

- Heeft de luchtdichtheid een invloed op de binnenluchtkwaliteit?  

- Heeft het totaal ventilatievoud een invloed op de binnenluchtkwaliteit?  

- Heeft geluidshinder een invloed op de gebouwventilatie en is er een indicatie van een indirect 
verband met binnenluchtkwaliteit?  

Het eindrapport van de studie werd opgemaakt in het Engels. Bij de start van de studie werd geopteerd om 
het volledige rapport in het Engels op te maken, opdat de metingen, bevindingen … beter uitwisselbaar 
zouden zijn op internationaal niveau. Dat werd als belangrijk beschouwd omdat het een van de eerste studies 
betreft die op een dergelijke manier het binnenklimaat heeft bemeten, onderzocht en besproken.  

1.1.4 Onderzoek naar een draagvlak voor het invoeren van minimale 
luchtdichtheidseisen  

Doel van de studie 

Er bestaat een algemene consensus dat meer aandacht voor luchtdicht bouwen een noodzaak is om de 
doelstellingen van bijna energieneutrale gebouwen te halen. De meningen over het al dan niet zinvol zijn van 
een minimale luchtdichtheidseis en, zo ja welke eis, zijn echter verdeeld. 

Het VEA liet daarom een studie uitvoeren waarin de verschillende argumenten op een gestructureerde wijze 
werden samengebracht en met de relevante stakeholders werden afgetoetst.  

De studie liep van december 2011 tot september 2012 en werd uitgevoerd door een consortium van WTCB, 
UGent, K.U. Leuven, advocatenkantoor Honoré en Gits en INIVE. Het consortium organiseerde in mei 2012 
en in juli 2012 twee overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders uit de bouwsector. Het eindrapport is 
terug te vinden op de website van het VEA (www.energiesparen.be/epb/prof/luchtdichtheid). 

De belangrijkste conclusie is dat alle partijen zich bewust zijn van het belang van luchtdicht bouwen, maar dat 
er geen algemene consensus is over het al dan niet invoeren van een minimale luchtdichtheidseis. Daarnaast 
is het essentieel te zorgen dat er een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt en dat dit vervolgens 
behouden blijft. Dit betekent onder andere correcte informatieverstrekking over het nut van luchtdicht bouwen, 
over de praktische uitvoeringsmogelijkheden, aandacht voor de technische en economische haalbaarheid … 

Uit het overleg met de stakeholders bleken volgende beschouwingen over luchtdichtheidseisen: 

a. Beschouwingen over het niet opleggen van een eis 

Diverse stakeholders zoals BBF, NAV, VEI, OVED en AGORIA, menen dat het niet nodig is om een 
specifieke luchtdichtheidseis op te leggen. De BEN-doelstelling zal automatisch leiden tot een expliciete 
aandacht voor luchtdichtheid op voorwaarde dat er een effectief handhavingskader is. De bezorgdheden 
over het opleggen van specifieke luchtdichtheidseisen gaan over de aansprakelijkheid en over de 
mogelijke kostenverhoging. Sommige stakeholders (onder andere VEROZO) zijn van oordeel dat op 
termijn en mits er evidentie is dat het op grote schaal haalbaar is, er een matige luchtdichtheidseis kan 
komen. 

b. Beschouwingen over het opleggen van een matige, eventueel in de tijd verstrengende eis 

Diverse stakeholders zoals CIR en VMSW, menen dat het opleggen van een matige eis een positief effect 
kan hebben, omdat het de ganse sector zal motiveren om aandacht te schenken aan de luchtdichtheid. 
Een matige eis is in de orde van grootte q50 ± 3 m

3
/h.m². De meeste gebouwen zouden aan een matige 

eis kunnen voldoen door het respecteren van een aantal basisprincipes in ontwerp en uitvoering en  een 
aantal verbeteringen die geen zeer grote inspanning vragen. 

c. Beschouwingen m.b.t. het opleggen van een strenge eis 

http://(www.energiesparen.be/epb/prof/luchtdichtheid
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Er zijn geen stakeholders die van oordeel zijn dat er op korte termijn een strenge eis dient te komen (q50 ≤ 
1 m

3
/h.m²).  

Een aantal stakeholders (zoals PHP, CIR, VMSW) is van oordeel dat een met de tijd verstrengende eis 
zinvol is en een strenge eis (q50 ≤ 1 m

3
/h.m²) op langere termijn verantwoord is, indien de ervaring 

aantoont dat dit algemeen haalbaar is. 

 

Betrokken stakeholders 

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig op het overleg van 9 mei 2012 en/of 5 juli 
2012: Agoria, Arbucon, BBF, Bouwunie, BVA, BVS, CIR, Federplast, SERV, HoGent, VMSW, VIPA, Grontmij, 
VCB, VUB, OVED, PHL, VEI, Verozo, Passiefhuis Platform, KVBG, NAV, CTIB-TCHN, Verbond van 
Glasindustrie, Nelectra, Naventa, Wienerberger, KH Kempen, SGCP Gyproc. 

Ook volgende organisaties werden uitgenodigd, maar waren op geen van beide overlegmomenten aanwezig: 
DAR Vlaanderen, Agion, Departement LNE, Departement Bestuurszaken, Departement EWI, Mina-Raad, het 
Waalse Gewest (SPW-DG04), het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BIM), Orde van Architecten, 
Architecten-bouwers, ORI, Essencia, ATTB, Aluminium Center Belgium, BMP, Fedelec, ODE, VIBE, Quest, 
CeDuBo, KaHo Sint-Lieven, De Nayer Instituut - Lessius Mechelen, Karel de Grote Hogeschool, Artesis 
Hogeschool, UCL, ULG, Université de Mons, VITO, BBL. 

1.1.5 Studie ASB  

Kadering en doel van de studie 

Artikel 4 van de EPBD 2010/31/EU bepaalt dat de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van 
gebouwen moeten vastleggen (zie 2.1). Bij het vaststellen van de eisen kunnen de lidstaten onderscheid 
maken tussen nieuwe en bestaande gebouwen en tussen verschillende categorieën gebouwen. 

De bijlage 1 van de richtlijn stelt een onderverdeling in verschillende categorieën voor zoals: 

- eengezinswoningen van verschillende typen; 

- appartementencomplexen; 

- kantoren; 

- onderwijsgebouwen; 

- ziekenhuizen; 

- hotels en restaurants; 

- sportvoorzieningen; 

- groot- en kleinhandelsgebouwen; 

- andere typen energieverbruikende gebouwen. 

Aan elke gebouwencategorie uit de lijst van bijlage 1 van de richtlijn moet een energieprestatie-eis worden 
opgelegd. Sinds 1 januari 2006 is er in het Vlaamse Gewest een E-peil eis voor nieuwe woongebouwen en 
voor nieuwe kantoren en scholen. De berekeningsmethode van het E-peil is vastgelegd in de bijlagen V en VI 
van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

Voor de categorie “andere specifieke bestemmingen” wordt momenteel geen E-peil eis opgelegd. Onder de 
andere specifieke bestemmingen vallen onder andere handelsgebouwen, gezondheidszorg (ziekenhuizen, 
rusthuizen), sportgebouwen, musea, bioscopen, hotels en restaurants.  

Uitvoering van de studie 

In het kader van het EPB-platform lanceerde het Waalse Gewest in 2010 een studieopdracht om te komen tot 
een berekeningsmethode en eisen voor alle niet-residentiële bestemmingen, gebaseerd op de bestaande 
EPU-methode. De nieuwe studie bouwde voort op de resultaten van vroegere studies die 
verbeteringselementen aan de huidige methodiek voorstelden: 

- studie ‘de algemene aanpak voor andere specifieke bestemmingen en een concreet voorstel 
voor de berekeningsmethode van handelsgebouwen’, het Waalse Gewest, 2008;  

- studies EPI-I en EPI-II, ‘energieprestatie-indicatoren voor rusthuizen, ziekenhuizen en 
woonzorgcentra’, VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden), 2008 en 2010; 

- studie Epicool met een voorstel tot wijziging van de energieprestatieberekeningsmethode van 
gebouwen met betrekking tot koeling. 
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De uitvoering van de studie werd toegewezen aan de Université Catholique de Louvain (UCL).   

De studie bestond uit vijf werkpakketten:  

- werkpakket 1: definiëren referentiegebouwen voor verschillende categorieën; 

- werkpakket 2: bepalen, testen en verifiëren van de parameterwaarden voor de verschillende 
bestemmingen; 

- werkpakket 3: ontwikkelen van een module voor de berekening van warm tapwater; 

- werkpakket 4: bepalen van een referentie voor alle types gebouwen; 

- werkpakket 5: testen van de methode en parameters op een reeks theoretische en praktische 
voorbeelden. 

De studie werd opgestart in juni 2011 en werd eind 2012 afgerond. Een vervolgonderzoek om de 
eisenniveaus te bepalen, loopt nog.  

1.1.6 Stakeholdersoverleg berekeningsmethode  

Doel van de stakeholdersbevraging 

Het VEA organiseerde in 2012 een stakeholdersbevraging over de EPB-berekeningsmethodiek. De 
stakeholdersbevraging had als doel om na te gaan welke aanpassingen aan de EPB-berekeningsmethodiek 
cruciaal zijn om de doelstellingen voor de middellange termijn (2016 – 2021) inzake het stelselmatig 
verstrengen van de EPB-eisen te kunnen realiseren en de berekeningsmethode toekomstvast (future proof) te 
maken. 

Verschillende sectorfederaties werden hiervoor uitgenodigd, die elk een aantal kritische aanpassingen konden 
voorstellen aan de berekeningsmethode. De actualisatie van bepaalde parameters in de rekenmethodiek als 
en aanpassingen aan de globale context van de EPB-berekening waren niet aan de orde. De bevraging ging 
wel over mogelijke tekortkomingen aan de huidige berekeningsmethodiek die verhinderen om de 
energieprestaties van de zeer energiezuinige gebouwen van de toekomst adequaat te berekenen.  

Aan de hand van een aantal criteria (bijvoorbeeld relevantie, impact op energieprestatie, beschikbare 
onderbouwing …) werd een geprioriteerd overzicht opgesteld van onderzoeksprojecten die gericht zijn op de 
optimalisatie van de berekeningsmethodiek. 

Betrokken stakeholders 

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig op het overleg: VMSW, VIPA, AGION, LNE, 
BVA, NAV, OVED, ORI, Bouwunie, VCB, Ventibel, Agoria, Verozo, CIR, Belgische baksteenfederatie, TCHN, 
Federplast, ATTB, ICS, KVBG, Gasgemeenschap (groep kachels), Cedicol, VEI, Nelectra, Groen Licht 
Vlaanderen, WTCB, KUL, UGent, VUB, KHK, KaHo Sint-Lieven, Hogeschool Gent, PHL, Karel de Grote 
hogeschool, Artesis Hogeschool, VITO, Passiefhuis-platform, BVS-UPSI, Warmtenet Vlaanderen, 
Warmtepomp platform, ODE Vlaanderen, Cogen Vlaanderen, Bio energieplatform, het Waalse Gewest (SPW 
– DGO4). 

Ook volgende organisaties werden uitgenodigd, maar waren niet aanwezig: DAR (diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid), Departement EWI, Agentschap voor facilitair management, SERV, Mina-Raad, 
Orde van architecten, Architecten-bouwers, FABA, Belgische Glasfederatie, BMP, Aluminium Center Belgium, 
UBF-ACA, Fedelec, Quest, De Nayer Instituut, UCL, ULg, Université de Mons, Bond Beter Leefmilieu, het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BIM).  

1.1.7 Overleg met rechtstreeks betrokken organisaties  

Het VEA organiseerde naar jaarlijkse gewoonte enkele overlegvergaderingen met de architecten- en 
ingenieursverenigingen, de beroepsorganisaties van de aannemers, de beroepsvereniging van de 
vastgoedsector (vertegenwoordiging van zowel projectontwikkelaars, investeerders en verkavelaars). Het doel 
van het overleg is te informeren naar de ervaringen, de opmerkingen en eventuele suggesties van de 
professionelen in de bouwpraktijk. 

In twee van die overlegsessies (namelijk in oktober 2012 en in maart 2013) werd specifiek de evaluatie van 
de EPB-regelgeving besproken. Het VEA vroeg in oktober 2012 aan de organisaties om een eigen 
evaluatienota met betrekking tot de EPB-eisen op te maken. Het VEA ontving een nota van het NAV met als 
onderwerp ‘Overleg met VEA over de haalbaarheid van EPB-eisen voor bescheiden woningen’, opgemaakt 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             18 

 

door Benny Craenhals (zie bijlage 3). Daarbij werd ook een presentatie bezorgd met een casestudie ‘NAV 
stelt voor: een rijwoning – versie overleg 04-10-2012’ (zie bijlage 4). 

1.1.8 Specifiek stakeholdersoverleg ‘kwaliteitsbeheersing van EPB-verslaggeving’  

Het VEA organiseerde op 6 februari 2013 een stakeholdersoverleg over de kwaliteitsbeheersing van de EPB-
verslaggeving. Het VEA wenste met de betrokken stakeholders van ideeën te wisselen over de huidige 
diplomavoorwaarde, een eventuele overstap naar een erkenningsregeling op basis van een examen, al dan 
niet met verplichte opleiding. 

Vertegenwoordigers van de universiteiten, de hogescholen en de sectororganisaties van architecten, 
ingenieurs, de aannemers en de vastgoedsector werden uitgenodigd op het overleg. 

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig: Artesis Hogeschool Antwerpen, Katho-
KHBO, Bouwunie, BVS, OVED, Hogeschool Gent, NAV, Cel Energiebeleid Gebouwen – KUL en ORI.  

Ook de volgende hogescholen, universiteiten en vakorganisaties werden uitgenodigd, maar waren niet 
aanwezig: Universiteit Gent, XIOS Hogeschool Limburg, en LUCA School of Arts, Vrije universiteit Brussel, 
Provinciale Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Limburg, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke 
Hogeschool Sint-Lieven, Katholieke Hogeschool Kempen, De Nayer Instituut - Lessius Mechelen; BVA (Bond 
Vlaamse Architecten) en de Confederatie bouw (VCB). 

Drie stakeholders bezorgden een nota aan het VEA met hun visie op de voorstellen: 

- Nota van het NAV: kwaliteitsbeheersing van EPB-verslaggevers (zie bijlage 6); 

- Nota van OVED: erkenning als EPB-verslaggever (zie bijlage 7); 

- Nota van Artesis Hogeschool Antwerpen: kwaliteitsbewaking EPB (zie bijlage 8).  

1.1.9 Systeemgericht onderzoek van het Energiefonds door het Rekenhof  

Context 

Het Rekenhof voerde in 2011-2012 een systeemgericht onderzoek uit van de belangrijkste ontvangsten- en 
uitgavenprocessen van het Energiefonds. Het ontvangstenproces van de administratieve sancties wegens 
overtreding of niet-naleving van de energieprestatieregelgeving, was in het onderzoek opgenomen. De boetes 
wegens het overtreden of het niet naleven van de energieprestatieregelgeving vormen het belangrijkste 
ontvangstenproces voor het Energiefonds.  

Er zijn drie situaties waarin het VEA sinds 2007 boetes oplegt:  

- de aangifteplichtige volgt de procedure niet, hij dient de startverklaring of de EPB-aangifte niet 
of laattijdig in. 

- het bouwproject voldoet niet aan de EPB-eisen. 

- de verslaggever heeft in de EPB-aangifte geen waarheidsgetrouwe rapportering van de as-built 
situatie gedaan. 

Aanbevelingen 

Het Rekenhof formuleerde volgende aanbevelingen betreffende de administratieve sancties voor het 
overtreden of niet naleven van de energieprestatieregelgeving:  

- het VEA dient na te gaan welke maatregelen vereist zijn om een eventuele nieuwe structurele 
achterstand in de afhandeling van de handhavingsdossiers na 2013 te vermijden, rekening 
houdend met de impact van decretale bijsturingen van de energieprestatieregelgeving, zoals 
de voorafberekening van de EPB-eisen;  

- het VEA moet de procesbeschrijvingen over de handhavingsprocedures vervolledigen en de 
controleprocedures verder informatiseren;  

- het VEA moet de controles ter plaatse op een waarheidsgetrouwe rapportering over de EPB-
eisen versterken;  

- het VEA dient na te gaan hoe het de nalatige gemeenten effectief kan aansporen de 
stedenbouwkundige gegevens maandelijks door te sturen.  
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1.1.10 Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie  

De minister van Innovatie, Ingrid Lieten, gaf in april 2011 de opdracht aan de Vlaamse Raad voor 
Wetenschap en Innovatie (VRWI) om een innovatieregiegroep (iRG) rond het thema Bouw op te richten. Deze 
iRG Bouw heeft via een expertengroep en een klankbordgroep een rapport met breed gedragen 
aanbevelingen en prioritaire thema’s aan de VRWI bezorgd. Na een grondige bespreking van het rapport, 
heeft de VRWI een advies opgesteld.  

Volgende aandachtspunten zijn relevant voor de energieprestatieregelgeving: 

- betere afstemming binnen het Vlaamse beleidsniveau en het hanteren van een horizontale 
geïntegreerde holistische aanpak. Zo kan potentieel contradictorische reglementering over de 
betrokken beleidsdomeinen heen, geïdentificeerd worden; 

- oprichting van een data-observatorium en open informatieplatform, dat cijfers en gegevens 
samenbrengt en omvormt tot sturingsinformatie voor het beleid en de betrokkenen in het 
werkveld;  

- zo snel mogelijk in samenwerking met de betrokken actoren een gedetailleerd BEN-
ontwikkelingspad uittekenen, met concrete implementatiehorizon zeker inzake 
overheidsgebouwen;  

- de EPB-regelgeving is momenteel vooral ambitieus voor nieuwbouw. Er zouden eveneens 
extra of alternatieve maatregelen moeten uitgewerkt worden voor de verduurzaming van het 
bestaande woningbestand;  

- in de EPB-berekeningsmethode moet een flexibel mechanisme voorzien te worden dat 
innovatieve systemen/technieken op een onderbouwde maar vlotte wijze toelaat en valoriseert. 
Daarnaast zou er een monitoringsysteem voor particulieren moeten komen waarmee zij het 
werkelijke energieverbruik kunnen meten en vergelijken met het berekende.  

 

1.1.11 Informatiedossier “Open innovatie in de bouwsector” van de Stichting 
Innovatie en Arbeid 

Open innovatie staat voor kennisdelen en samenwerking tussen bedrijven bij innovatie, al dan niet in 
samenwerking met kenniscentra. In dit dossier is de Stichting Innovatie en Arbeid, via gesprekken met 
ervaringsdeskundigen in bedrijven en binnen de sector, op zoek gegaan naar drempels en hefbomen bij het 
realiseren van open innovatie. Hieronder enkele relevante aandachtspunten: 

- Men zou in EPB rekening kunnen houden met de gebruikersimpact. Alle E-peil bouwpartners in 
het onderzoek zijn vragende partij om EPB, zowel op vlak van procedure als op vlak van 
inhoud, om te bouwen tot een bruikbare tool bij het uitwerken van energiezuinige woningen. 
Dus ook een ontwerptool, naast de rapporteringstool; 

- EPB kan een motor zijn tot meer samenwerking tussen de verschillende bouwpartners. De 
voorafberekening stimuleert dat reeds vroeger in het bouwproces over een geïntegreerde 
aanpak wordt nagedacht. Dit kan nog verder uitgebouwd worden;  

- Er zou een algemene visie omtrent het renovatiebeleid moeten komen. Sommige huizen 
zouden bijvoorbeeld beter volledig afgebroken worden dan gerenoveerd te worden. Er zouden 
bijvoorbeeld categorieën kunnen opgemaakt worden.  

Het dossier bevat geen concrete adviezen voor een verbetering van de energieprestatieregelgeving.  
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1.1.12 Studie ‘Inventarisatie doorgedreven energetische renovatie’ 

Vito en het Passiefhuisplatform hebben voor het VEA een inventarisatie uitgevoerd van 50 
demonstratieprojecten en 61 Vlaamse, Belgische en Europese onderzoeksprojecten over doorgedreven 
energetische renovatie. Hierbij werden 180 oplossingen geselecteerd, om naar de geselecteerde doelgroepen 
te communiceren via vier krachtlijnen: 

1. Innovatie op het vlak van financiering; 
2. Ondersteuning van technische innovatie voor woningrenovatie; 
3. Verankeren van kwaliteitsvolle renovatieprocessen; 
4. Kennisopbouw en communicatie. 

De minister van innovatie, Ingrid Lieten, heeft aan het IWT de opdracht gegeven om via een task force 
bouwinnovatie in de eerste helft van 2013 een concreet voorstel uit te werken om innovatie in de bouwsector 
te ondersteunen, en dit specifiek naar doorgedreven energetische renovatie van residentiële gebouwen. Het 
VEA neemt deel aan deze task force. Een mogelijk element dat aan het projectvoorstel werd toegevoegd, is 
hoe het EPC (of EPB) kan dienen als evaluatie-instrument om de energieprestatie van de woning voor en na 
een renovatie te vergelijken, en hoe dit als instrument hiervoor kan worden geoptimaliseerd. De studie 
‘inventarisatie doorgedreven energetische renovatie’ wordt door de task force gebruikt als inspiratie om het 
projectvoorstel verder te verfijnen.    
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1.2 De huidige EPB-eisen 

1.2.1 Vlaanderen 

Sinds 1 januari 2006 wordt het bouwen en verbouwen in Vlaanderen aangestuurd door de 
energieprestatieregelgeving. Enerzijds om nieuwe gebouwen energiezuinig maar ook aangenaam en gezond 
te maken. Anderzijds om verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden zo energiezuinig mogelijk te laten 
verlopen.  

Het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (citeertitel het 
“Energiedecreet van 8 mei 2009”) bepaalt in artikel 11.1.1 dat de Vlaamse Regering de EPB-eisen waaraan 
gebouwen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen, vastlegt. Het Energiedecreet van 8 
mei 2009 is een coördinatiedecreet van de Vlaamse energieregelgeving. Hierbij worden de bepalingen uit zes 
energie gerelateerde decreten samengevoegd tot één enkel decreet. De bepalingen betreffende de 
energieprestatieregelgeving werden in dit decreet integraal overgenomen uit het EPB-decreet van 22 
december 2006. Parallel met dit decreet werden alle bestaande uitvoeringsbesluiten gecoördineerd in het 
Energiebesluit van 19 november 2010. 

Het Energiebesluit van 19 november 2010 legt in titel IX (voorheen het EPB-besluit van 11 maart 2005) 
eisenniveaus voor thermische isolatie en energieprestatie op aan nieuwe gebouwen en aan te renoveren 
bestaande gebouwen. Omdat naast het behalen van een goed energieprestatieniveau en een goed 
isolatieniveau ook de binnenluchtkwaliteit belangrijk is, zijn minimale ventilatievoorzieningen vereist. 

Er zijn verschillende soorten EPB-eisen:  

- eisen op het vlak van de energieprestatie (maximaal E-peil); 

- eisen op deelverbruiken zoals de eisen aan de thermische isolatie (maximaal K-peil en 
maximale U-waarden of minimale R-waarde van de scheidingsconstructies) en de netto-
energiebehoefte voor verwarming; 

- eisen op het vlak van het binnenklimaat (ventilatie-eisen en de beperking van het risico op 
oververhitting in de zomer); 

- eisen aan een minimum aandeel hernieuwbare energie.  

De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste 
installaties. De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan die 
verschillende eisen bevordert het algemene comfort van de gebouwen. 

De E-peil eis werd een eerste maal aangescherpt voor nieuwe woongebouwen die vanaf 1 januari 2010 een 
stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Ook de eisen op het vlak van de thermische isolatie van de 
scheidingsconstructies (Umax/Rmin) werden voor alle vergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2010 
aangescherpt. Een verdere aanscherping gebeurde in 2012 en ook de verstrenging in 2014 ligt reeds vast. 

De aard van het werk (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging …) en de bestemming van het gebouw 
(wonen, kantoor, school, industrie ...) bepalen aan welke van de verschillende EPB-eisen het gebouw moet 
voldoen. De onderstaande tabel geeft een overzicht. 
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Tabel 1 - overzicht EPB-eisen volgens aard van de werkzaamheden en bestemming voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
vanaf 1 januari 2013 

 

 

Tabel 2 - overzicht EPB-eisen volgens aard van de werkzaamheden en bestemming voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
vanaf 1 januari 2014 
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1.2.2 De energieprestatieregelgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen van 2002 werd in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest omgezet door de Ordonnantie over de energieprestatie van gebouwen van 2 maart 
2007. In verschillende uitvoeringsbesluiten zijn de EPB-eisen, de vorm en de inhoud van de documenten, de 
uitzonderingsmogelijkheden, het energieprestatiecertificaat en de erkenning van de EPB-adviseurs 
vastgelegd. Sinds 2 juli 2008 zijn de EPB-eisen van kracht voor het bouwen en renoveren van gebouwen. 

De EPB-eisen, de procedures en de handhaving hangen af van het type van werken en van de bestemming 
van het gebouw. De Ordonnantie onderscheidt drie types van werken: 

- nieuwe gebouwen: alle nieuw opgerichte of herbouwde gebouwen; 

- zware renovaties: 
o gebouwen van meer dan 1.000 m² met stedenbouwkundige vergunning en werken 

die betrekking hebben op meer dan 25% van de warmteverliesoppervlakte; 
o gebouwen van meer dan 1.000 m² met milieuvergunning en met technische 

installaties met een vermogen groter dan 500 kW na vervanging of wijziging; 

- eenvoudige renovatie: alle werken met stedenbouwkundige vergunning die de energieprestatie 
van een bestaand gebouw beïnvloeden en die niet onder de definitie van zware renovaties 
vallen. 

Zoals in het Vlaams Gewest, gelden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de meeste eisen voor 
nieuwbouwprojecten. Voor verbouwingen gelden enkel eisen op het vlak van de thermische isolatie en de 
ventilatie. Het E-peil voor nieuwe gebouwen werden sinds 2 juli 2011 aangescherpt.  

 

Figuur 2 - Overzicht van de E-peileisen voor nieuwe gebouwen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

Figuur 3 - Overzicht van de K-peileisen voor nieuwe gebouwen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

In het regeringsbesluit van 5 mei 2011 werden de energieprestatie-eisen vastgelegd die zullen gelden vanaf 1 
januari 2015. Deze komen min of meer overeen met de passiefhuiseisen. Bijkomend werd gestipuleerd dat de 
bepalingsmethoden waarmee de eisen geëvalueerd moeten worden, door het Brusselse Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) vastgelegd zullen worden. 
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Op 21 februari 2013 nam de Brusselse Regering een nieuw besluit waarbij de eisen lichtjes gerelaxeerd 
werden. De bepalingsmethoden werden ondertussen nog niet verder gespecificeerd door het BIM. De 
voorziene eisen vanaf 1 januari 2015 zijn als volgt: 

- voor woningen: 
o primair energieverbruik: max. 45 kWh/m²; 
o netto energiebehoefte: niet groter dan het maximum van 15 kWh/m² en de waarde 

van een referentiegebouw
1;
 

o oververhitting: maximaal 5% van de tijd op jaarbasis boven 25°C; 
o luchtdichtheid: n50 < 0.6 vol/h (vanaf 1 januari 2018). 

- voor EPB-eenheden Kantoren en diensten en EPB-eenheden Onderwijs: 
o een totaal primair energieverbruik kleiner dan 90-2.5*c kWh/m². C is de compactheid, 

de verhouding tussen het beschermd volume en de warmteverliesoppervlakte; 
o luchtdichtheid: n50 < 0.6 vol/h (vanaf 1 januari 2018); 
o een netto-energiebehoefte voor verwarming kleiner dan 15 kWh/m² en per jaar; 
o een netto-energiebehoefte voor koeling kleiner dan 15 kWh/m² en per jaar; 
o een temperatuur van oververhitting die elk jaar slechts gedurende 5 % van de 

gebruiksperiode boven 25 °C mag uitstijgen. 
 

1.2.3 De energieprestatieregelgeving in het Waalse Gewest 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen werd in het Waalse Gewest omgezet 
door het decreet van 19 april 2007 dat de Waalse Codex betreffende de Ruimtelijke Ordening, de 
Stedenbouw en het Patrimonium wijzigde. Het besluit dat de berekeningsmethode, de eisen, de procedures 
en de sancties vastlegt, dateert van 18 april 2008. De E-peil eis werd ingevoerd op 1 mei 2010.  

De EPB-eisen en de procedures hangen af van het type van werken en van de bestemming van het gebouw. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier types werken:  

1. nieuwe gebouwen en gelijkgestelde werken: een nieuw opgericht gebouw, een herbouwd 
gebouw, of een gebouw gelijkgesteld aan nieuwbouw: 

o gebouw dat het onderwerp uitmaakt van herbouwwerkzaamheden of uitbreidingen met 
vergunning die eruit bestaan om een nieuwe wooneenheid te creëren of die een 
beschermd volume hebben groter dan 800 m³;  

o bestaand gebouw groter dan 1000 m² waarvan de dragende structuur behouden blijft, 
maar waarvan de installaties en minstens 75% van de gebouwenschil vervangen wordt;  

2. eenvoudige renovatie: alle wijzigingen of werken die niet vallen onder zware renovatie en die de 
energieprestatie van het gebouw beïnvloeden;  

3. zware renovatie: werken aan een gebouw met een oppervlakte groter dan 1000 m² waar er 
belangrijke renovatiewerken worden uitgevoerd. Belangrijke renovatiewerken zijn:  

o ofwel worden er werken uitgevoerd aan minstens 25% van de gebouwenschil; 
o ofwel is de totale kostprijs van de renovatie van de gebouwenschil en de installaties, 

groter dan 25% van de waarde van het gebouw;  
4. functiewijziging: gebouwen of gebouwdelen die door een functiewijziging een nieuwe bestemming 

krijgen waar in tegenstelling tot de situatie ervoor, energie verbruikt wordt ten behoeve van 
mensen. 

Het EPB-eisenpakket werd sinds 1 juni 2012 verstrengd door het verplicht in rekenen van de invloed van de 
bouwknopen en het aanscherpen van de eisen aan de thermische isolatie van schildelen. De EPB-eisen die 

                                                      

1
 Referentiegebouw: 

 dezelfde geometrie als het reële gebouw 

 Utransparant: 0.85 W/m²K 

 Uopaak: 0.12 W/m²K 

 koudebruggen: niet gespecificeerd 

 luchtdichtheid: n50 degressief van 1.0 naar 0.6 tegen 1/1/2018 

 een volledig mechanisch ventilatiesysteem met r = 0.32 (overeenkomend met een warmteterguwinrendement van 80% en een multiplicatorfactor 
van 1), of de r-waarde van het reële volledig mechanische ventilatiesysteem, indien dit lager is 
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gelden voor vergunningen sinds 1 juni 2012 zijn opgenomen in Figuur 4. Een verdere verstrenging van de 
minimale U-waarden en maximale R-waarden naar dezelfde waarden die gelden in Vlaanderen, is voorzien in 
2014. 

 

 

Figuur 4 - Overzicht van de EPB-eisen in het Waalse gewest sinds 1 juni 2012 
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Figuur 5 - Overzicht van de maximale U-waarden en minimale R-waarden voor constructies die deel uitmaken van het verliesoppervlak in 
het Waals Gewest sinds 1 juni 2012. 
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1.3 De energieprestatieregelgeving in cijfers  

1.3.1 Evolutie van het E-peil en het K-peil van nieuwe gebouwen  

De onderstaande cijfers zijn resultaten van alle EPB-aangiften, ingediend vanaf 2007 tot en met 31 december 
2012. Het cijferrapport EPB 2006-2012 (zie www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbouw)  bevat meer 
gedetailleerde informatie. 

Om de resultaten te evalueren zijn de cijfers telkens vermeld bij het jaar waarin de stedenbouwkundige 
vergunning voor het project werd aangevraagd. De behaalde resultaten worden telkens bekeken in relatie tot 
de op dat moment geldende eisen.  

Het aantal ingediende EPB-aangiften van projecten met een vergunningsaanvraag in 2011 en in 2012 is nog 
zeer laag (zie Tabel 12). Die aantallen zijn te klein om representatieve conclusies uit te trekken. Ze zijn verder 
niet opgenomen. 

Op het totaal aantal ingediende EPB-aangiften zijn ongeveer 73% EPB-aangiften voor nieuw en herbouwde 
gebouwen. De overige 27% zijn EPB-aangiften van andere ‘aard van werkzaamheden’, namelijk 
verbouwingen, grote of kleine uitbreidingen … 

De verdeling van de ingediende EPB-aangiften nieuwbouw en herbouw, volgens bestemming (wonen, 
kantoor, school, andere specifieke bestemming (ASB) en industrie toont dat het aandeel voor woongebouwen 
veruit het grootst is, namelijk ruim 96%. Dat aandeel is in Figuur 6 verder uitgesplitst naar het woningtype. Het 
overgrote deel zijn de EPB-aangiften voor eengezinswoningen (55,78%) en appartementen (41,98%). Het 
aantal studio’s, collectieve woongebouwen, lofts … is zeer beperkt. 

 

Figuur 6 - Verdeling EPB-aangiften met bestemming wonen - in detail 

Resultaten E- en K-peil eengezinswoningen 

Evolutie gemiddeld E- en K-peil per aanvraagjaar 

Nieuwe eengezinswoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. In de tabel is te zien dat het gemiddelde E-
peil van de nieuwe eengezinswoningen gestaag daalt. De totale daling van aanvraagjaar 2006 naar 2010 
bedraagt 22 E-punten. 

Voor het aanvraagjaar 2006 was het gemiddelde E-peil E86. Woningen waarvan de vergunning werd 
aangevraagd in 2009 scoren al veel beter, met een gemiddelde van E72. Voor woningen aangevraagd in 
2010 ligt het gemiddelde E-peil op E64. 

De sterke daling voor dossiers vanaf aanvraagjaar 2010 is ongetwijfeld gelinkt met de aanscherping van de 
maximale E-peil eis van E100 naar E80 voor nieuwe woongebouwen. 

Ook het gemiddeld K-peil daalde sterk, van K41 voor woningen aangevraagd in 2006 naar gemiddeld K33 
voor woningen met aanvraag in 2010. 

 

 

http://www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbouw
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aanvraagjaar E gemiddeld K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 86 41 10.627 

2007 80 39 12.206 

2008 76 38 11.508 

2009 72 36 10.100 

2010 64 33 6.361 

Tabel 3 - Gemiddeld E- en K-peil voor eengezinswoningen per aanvraagjaar 

 

Figuur 7 - Evolutie gemiddeld E-peil eengezinswoningen per aanvraagjaar 

 

Figuur 8 - Evolutie gemiddeld K-peil eengezinswoningen per aanvraagjaar 
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Evolutie E-peil per E-peilcategorie volgens aanvraagjaar 

In Figuur 9 is duidelijk te zien dat de nieuwe eengezinswoningen jaar na jaar energiezuiniger worden. De 
figuur toont hoeveel procent van alle EPB-aangiften van eengezinswoningen het aangegeven E-peil halen, 
ingedeeld in categorieën van 10 E-punten.  

De figuur toont dat de groep ‘E61-E80’-bouwers (categorie D en E) sterk toeneemt. Die groep stijgt geleidelijk 
van 27% voor vergunningsaanvragen in 2006 naar 65% voor vergunningsaanvragen in 2010. 
Overeenstemmend daarmee vermindert de groep ‘E81-E100’-bouwers van 65% in 2006 tot 33% in 2009. Die 
groep wordt zeer klein, lager dan 1%, voor projecten met vergunningsaanvraag in 2010. Dat is uiteraard het 
gevolg van de eerste verstrenging van de E-peil eis (maximum E100 naar E80) voor woongebouwen vanaf 
2010. 

Terwijl in 2006 nog een substantieel percentage (bijna 4%) de E-peil eis (E100) overtrad, was dat quasi nihil 
vanaf aanvraagjaar 2007. Ook de verstrenging vanaf 2010 van E100 naar E80 leidde niet tot een toename 
van het aantal dossiers dat niet voldeed aan de nieuwe E80-eis. Slechts 0,57% van de aanvragen in 2010 
voldeed niet aan het geldende maximum E80. 

De groep van lage-energiewoningen (≤ E60) neemt fors toe. De groep stijgt van 4,57% voor aanvraagjaar 
2006 naar 34,75% voor vergunningsaanvragen van 2010. Voor 2010 voldoet dus bijna 35% aan de eis die 
van toepassing wordt vanaf 1 januari 2014. 

Algemeen kan dus worden geconcludeerd dat de bouwsector al goed is voorbereid op de algemene naleving 
van de E60-eis voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2014. 

Naast die positieve trend groeit ook de groep van de voorlopers sterk. Dat is de groep die véél 
energiezuiniger bouwt dan de gestelde eis (≤ E40). Voor het aanvraagjaar 2006 waren er quasi geen 
voorlopers. Voor het aanvraagjaar 2010 bedraagt het aandeel voorlopers bijna 10%. 

 

Figuur 9 - Evolutie E-peil eengezinswoningen volgens aanvraagjaar 
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Evolutie K-peil per K-peilcategorie volgens aanvraagjaar 

Het aantal woningen met een K-peil kleiner dan K30 is gestegen van 2% voor aanvraagjaar 2006 naar ruim 
26%, dus meer dan één op vier woningen. De grootste groep woningen heeft een K-peil tussen K30 en 
K40.Dat is bijna 70% voor aanvraagjaar 2010. Voor aanvraagjaar 2006 overtrad nog ruim 8% de K-45-eis. 
Vanaf aanvraagjaar 2008 is dat quasi nihil. 

 

Figuur 10 - Evolutie K-peil eengezinswoningen volgens aanvraagjaar 

Resultaten E- en K-peil appartementen 

Evolutie gemiddeld E- en K-peil per aanvraagjaar 

Ook in de appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen.  

Het gemiddelde E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalde ook met 20 E-punten van E90 
(van aanvraagjaar 2006) naar E70 (van aanvraagjaar 2010). 

Ook het gemiddeld K-peil van de appartementsgebouwen daalde sterk, van K39 voor gebouwen aangevraagd 
in 2006 naar gemiddeld K33 voor appartementsgebouwen met aanvraag in 2010. 

aanvraagjaar E gemiddeld K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 90 39 11.305 

2007 83 38 11.536 

2008 81 37 8.773 

2009 79 36 5.252 

2010 70 33 2.372 

Tabel 4 - Gemiddeld E- en K-peil voor appartementen per aanvraagjaar 
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Figuur 11 - Gemiddeld E-peil appartementen per aanvraagjaar 

 

Figuur 12 - Gemiddeld K-peil appartementsgebouwen per aanvraagjaar 

Evolutie E-peil per E-peilcategorie volgens aanvraagjaar 

Hieronder worden de resultaten van de ‘appartementen’ bekeken.  

Het grootste deel, bijna ¾, van de appartementen met aanvraag in 2010 zit in de groep E61-E80, maar er is 
wel een sterke toename te merken voor dossiers met aanvraag vanaf 2010 die ‘E60 of beter’ scoren. Terwijl 
het aantal dossiers met ‘E60 of beter’, met aanvraag in 2006, quasi nihil was (1%) en licht steeg naar 7% met 
aanvraag in 2009, behaalt bijna 25% van de appartementen met aanvraag in 2010 een E-peil van ‘E60 of 
lager’. Bij de eengezinswoningen bedraagt dat aantal al bijna 35%. 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             32 

 

De conclusie is dat er in de appartementsbouw nog vaak wordt gemikt op het nét behalen van de eis. Sinds 
de verstrenging van de E-peil eis in 2010 is nu echter ook bij de appartementen een trend merkbaar naar 
energiezuiniger bouwen en om het een stuk beter te doen dan de gestelde eis.  

In tegenstelling tot de eengezinswoningen waar bijna 4% van de projecten van 2006 een E-peil groter dan 
E100 had, haalde een grotere groep van de appartementen (bijna 10%) van 2006 dat niveau niet. Dat is te 
wijten aan het feit dat er in dat overgangsjaar nog vaak elektrische verwarming (rechtstreeks of accumulatie) 
werd toegepast in de appartementen, wat het E-peil sterk de hoogte in jaagt, door het feit dat het 
energieverbruik wordt uitgedrukt in primaire energie. Vanaf aanvraagjaar 2007 is het aantal overtreders echter 
nihil. Ook met de invoering van de verstrengde eis in 2010, overtreden slechts een paar procent van de EPB-
aangiften van aanvraagjaar 2010 het maximum van E80. 

 

Figuur 13 - Evolutie E-peil appartementen volgens aanvraagjaar 

Resultaten E- en K-peil kantoorgebouwen 

Evolutie gemiddeld E- en K-peil per aanvraagjaar 

Voor kantoorgebouwen aangevraagd in 2006 ligt het gemiddelde E-peil net op de maximumgrens E100. Jaar 
na jaar daalt het gemiddelde E-peil. Het gemiddelde voor aanvraagjaar 2009 is E81 en dat voor 2010 is E72, 
resulterend uit een beperkte steekproef van 64 EPB-aangiften. Er is een beduidende verbetering zichtbaar.  

Ook het gemiddelde K-peil daalt 7 punten van K39 naar K32 op vijf jaar tijd. 

aanvraagjaar E gemiddeld K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 100 39 209 

2007 87 37 293 

2008 85 36 232 

2009 81 36 160 

2010 72 32 64 

Tabel 5 - Evolutie gemiddeld E- en K-peil voor kantoorgebouwen per aanvraagjaar 
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Figuur 14 - Evolutie gemiddeld E-peil kantoorgebouwen per aanvraagjaar 

Evolutie E-peil per E-peilcategorie volgens aanvraagjaar 

De resultaten voor de kantoorgebouwen werden berekend op basis van de EPB-aangiften, ingediend tot en 
met 31 december 2012. De resultaten zijn gebaseerd op 958 EPB-aangiften. 

De resultaten van de kantoorgebouwen (in Figuur 15) zijn sterk verschillend van die van de woongebouwen.  

De resultaten voor aanvraagjaar 2006 tonen dat er bij de kantoorgebouwen toch wel enige aanpassingen 
nodig waren om in regel te komen met de geldende E100-eis. In de overgangsperiode, waar de bouwer kon 
kiezen tussen voldoen aan de E- of aan de K-peil eis, is bij de kantoorgebouwen in veel gevallen gekozen 
voor de K-peil eis. Liefst 30,62% behaalde een E-peil hoger dan E100. De volgende jaren is dat aantal sterk 
gedaald tot ongeveer 1 à 2%. 

Het duurde langer dan bij de woongebouwen, maar nu is de trend naar energiezuinige kantoorgebouwen 
duidelijk zichtbaar. 

De groep met een E-peil hoger dan E80 daalde van ongeveer 86% voor aanvraagjaar 2006 naar 59% voor 
2009 en naar 42% voor aanvraagjaar 2010. Dat betekent een halvering van die groep tussen 2006 en 2010.  

De groep ‘E61-E80’ is verdrievoudigd van aanvraagjaar 2006 naar aanvraagjaar 2010. 10% van de projecten 
aangevraagd in 2006 behaalde een E-peil tussen E60 en E80, terwijl dat voor 2009-projecten ongeveer 27% 
en voor 2010-projecten 36% bedraagt. 

De kantoorgebouwen ‘onder E60’ neemt ook toe. Voor aanvraagjaar 2006 was dat 4%. Voor 
vergunningsaanvragen van 2009 is dat ongeveer 14%. Voor 2010-projecten is dat zelfs bijna 22%. Dat is ruim 
een verviervoudiging van het aandeel in 2006. 

De cijfers voor 2010 zijn gebaseerd op een kleiner aantal EPB-aangiften, dus ze moeten voorzichtig worden 
bekeken. Volgende jaren zal blijken of de getoonde trend zich verder zet. 

Bij de kantoorgebouwen zijn er nog relatief weinig EPB-aangiften met een E-peil van E40 of lager. 
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Figuur 15 - Evolutie E-peil kantoorgebouwen volgens aanvraagjaar 

Resultaten E- en K-peil schoolgebouwen 

Evolutie gemiddeld E- en K-peil per aanvraagjaar 

Voor schoolgebouwen liggen de gemiddelde E-peilen een stuk lager dan bij de kantoorgebouwen. Dat is 
gelinkt aan het feit dat bepaalde scholen een voldoende laag E-peil moeten behalen voor het verkrijgen van 
een subsidie voor de bouw ervan. Voor schoolgebouwen aangevraagd in 2006 ligt het gemiddelde op E87. 
Jaar na jaar daalt het gemiddelde E-peil. Het gemiddelde voor aanvraagjaar 2009 is E69 en dat voor 2010 is 
E63, wel resulterend uit een zeer beperkte steekproef van 26 EPB-aangiften. Er is een beduidende 
verbetering zichtbaar.  

Het gemiddelde K-peil daalt op vijf jaar tijd matig van K34 naar K26. Ook die cijfers liggen een stuk lager dan 
bij de kantoorgebouwen om dezelfde reden. 

aanvraagjaar E gemiddeld K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 87 37 34 

2007 79 37 22 

2008 62 32 27 

2009 69 35 31 

2010 63 34 26 

Tabel 6 - Evolutie gemiddeld E- en K-peil voor schoolgebouwen per aanvraagjaar 

Resultaten K-peil andere specifieke bestemmingen 

Onder gebouwen met een 'andere specifieke bestemming' (= ASB) vallen onder andere handelszaken, hotels, 
restaurants, cafés, ziekenhuizen, theaters, zwembaden, sporthallen en musea. 

Het totale aantal ingediende EPB-aangiften voor ASB-gebouwen tot en met 2012 en voor aanvraagjaren tot 
en met 2010 bedraagt 1.628.  

De gebouwen scoren duidelijk beter dan het gestelde maximum K45.  
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aanvraagjaar K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 37 407 

2007 37 439 

2008 36 383 

2009 35 274 

2010 33 125 

Tabel 7 - Evolutie gemiddeld K- peil van ASB-gebouwen, per aanvraagjaar 

Resultaten K-peil industriegebouwen 

Bij industriële gebouwen bestond voor die aanvraagjaren de keuze om te voldoen aan het maximum K-peil 
K55 of aan de maximale U- of minimale R-waarden. 

Van de dossiers die hebben gekozen voor de K-peil eis, wordt in Tabel 8 het gemiddelde K-peil per 
aanvraagjaar opgegeven. De industriegebouwen scoren ook gemiddeld veel beter dan het gestelde maximum 
K55.  

Vanaf aanvraagjaar 2012 moeten de industriële gebouwen voldoen aan maximum K40 en de maximale U-
waarden of minimale R-waarden voor de constructiedelen. Vanaf 2012 vervalt dus de keuze. 

aanvraagjaar K gemiddeld aantal EPB-aangiften 

2006 39 91 

2007 40 182 

2008 42 162 

2009 40 75 

2010 39 64 

Tabel 8 - Evolutie gemiddeld K- peil van industriegebouwen, per aanvraagjaar 

1.3.2 Proceduregegevens uit de Energieprestatiedatabank  

Aantal verslaggevers 

Er waren eind december 2012 6.302 verslaggevers geregistreerd. Minder dan de helft, 2.429 verslaggevers 
diende in het voorbije jaar één of meerdere startverklaringen of EPB-aangiften in. Dat aandeel is lager dan in 
2011.  

Een kleine groep verslaggevers (klasse A + B uit Tabel 9) is zeer actief en diende al meer dan 500 EPB-
aangiften in op de Energieprestatiedatabank. Die verslaggevers vertegenwoordigen 5,43% van alle actieve 
verslaggevers. Zij dienden samen 53.486 EPB-aangiften in, wat gelijk staat met ruim 40% van alle ingediende 
EPB-aangiften. 

klasses                            
(aantal ingediende AG's 

t.e.m. 2012) 
aantal VG's 

aantal ingediende 
AG's 

% t.o.v. totaal 

A. meer dan 1.000 37 26.352 20,02% 

B. tussen 500 en 1.000 95 27.134 20,62% 

C. tussen 250 en 500 104 20.773 15,78% 

D. tussen 100 en 250 395 27.545 20,93% 

E. tussen 50 en 100 307 12.526 9,52% 

F. tussen 5 en 50 1.052 15.093 11,47% 

G. minder dan 5 1.200 2.198 1,67% 

Totaal 3.190 131.621 100,00% 

Tabel 9 - Classificatie verslaggevers volgens aantal ingediende EPB-aangiften 
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Ingediende startverklaringen 

Tabel 10 toont het totale aantal ingediende startverklaringen vanaf 2006 tot en met 2012. Daarnaast zijn de 
aantallen ook uitgesplitst per provincie. 

De tabel geeft duidelijk aan dat het aantal ingediende startverklaringen in de periode 2008-2011 
gestabiliseerd was. In 2012 is het aantal startverklaringen fors gestegen. Het VEA heeft daarvoor geen 
duidelijke verklaring. 

Indienjaar Antwerpen Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2012 7.216 3.700 7.560 4.824 6.828 30.128 

2011 6.104 3.203 6.647 4.067 5.549 25.570 

2010 6.598 3.424 6.946 4.461 5.696 27.125 

2009 6.203 3.427 6.397 4.016 5.040 25.083 

2008 6.164 3.379 6.244 4.085 4.910 24.782 

2007 4.644 2.605 5.812 3.499 4.377 20.937 

2006 903 449 1.412 717 1.053 4.534 

Totaal 37.832 20.187 41.018 25.669 33.453 158.159 

Tabel 10 - Aantal ingediende startverklaringen 

Ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar 

Waar voor een appartementsgebouw slechts één startverklaring wordt ingediend, wordt de EPB-aangifte per 
appartement ingediend.  

Tabel 11 toont het totale aantal ingediende EPB-aangiften vanaf 2007 tot en met 31 december 2012, geteld 
volgens het jaar waarin ze werden ingediend. In de tabel worden de aantallen ook uitgesplitst per provincie.  

Het valt op dat de bovengrens van het aantal ingediende EPB-aangiften per jaar nog niet is bereikt. De 
stijging blijft aanhouden in 2011 en 2012. Er worden nog heel wat EPB-aangiften ingediend van 
bouwprojecten met een vergunningsaanvraag van een paar jaar geleden. 

Indienjaar Antwerpen Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2012 9.308 4.722 8.691 5.802 8.397 36.920 

2011 8.485 3.818 8.843 5.562 7.444 34.152 

2010 7.141 3.881 7.644 4.946 6.706 30.318 

2009 5.262 2.311 5.765 3.544 4.280 21.162 

2008 1.956 935 2.326 1.283 1.532 8.032 

2007 215 82 361 124 182 964 

Totaal 32.367 15.749 33.630 21.261 28.541 131.548 

Tabel 11 - Aantal ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar 

Ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar 

Tabel 12 geeft hetzelfde aantal ingediende EPB-aangiften, maar geteld volgens het jaar waarin de 
stedenbouwkundige vergunning voor die projecten werd aangevraagd.  

Aangezien de doorlooptijd van een project twee à drie jaar is, is het aantal EPB-aangiften van projecten die in 
2011 en 2012 werden aangevraagd, nog vrij beperkt. Er werden in 2011 en 2012 respectievelijk 25.776 en 
30.128 startverklaringen ingediend, maar er is respectievelijk nog maar voor 3.455 (~13%) en 133 (~0,44%) 
van die projecten een EPB-aangifte ingediend.  
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aanvraagjaar Antwerpen Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

2012 32 16 40 16 29 133 

2011 970 240 997 520 728 3.455 

2010 3.737 1.421 3.632 2.076 2.506 13.372 

2009 5.502 2.963 6.103 3.837 4.761 23.166 

2008 7.469 3.516 7.282 4.711 6.162 29.140 

2007 7.931 3.935 8.003 5.564 7.616 33.049 

2006 6.597 3.575 7.417 4.436 6.636 28.661 

Totaal 32.238 15.666 33.474 21.160 28.437 130.976 

Tabel 12 - Aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar 

 

1.3.3 Handhaving door het VEA  

Handhaving tijdig indienen startverklaring en EPB-aangifte 

In de gereviseerde Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU) wordt het 
belang van handhaving onderstreept. De lidstaten moeten regels vaststellen en toepassen, die gelden voor 
inbreuken op de regelgeving. 

De cijfers van het aantal ingediende documenten in de Energieprestatiedatabank tonen aan dat voor een 
substantieel aantal bouwprojecten de procedurevereisten van de energieprestatieregelgeving worden 
nageleefd. Een belangrijke groep blijft echter achter en dient de startverklaring of EPB-aangifte niet (tijdig) in. 

Het aantal ingediende startverklaringen heeft in 2012 een recordhoogte bereikt (zie Tabel 10: 2012: 30.128). 
Het VEA volgt steekproefsgewijs de vergunde bouwdossiers op waarvoor geen startverklaring wordt 
ingediend. Als er 8 maand na het verlenen van de vergunning geen startverklaring is ingediend, stuurt het 
VEA een herinnering. In 2012 werden 2.905 dergelijke herinneringsbrieven verstuurd in 64 gemeenten (2011: 
2.070 brieven in 63 gemeenten). Er werden 33 aanmaningen verstuurd voor het niet-indienen van de 
startverklaring (2011: 99). Voor 29 dossiers werd een uitnodiging voor een hoorzitting verzonden (2011: 6). 

Het VEA stuurt sinds 2010 steekproefsgewijs herinneringsbrieven voor dossiers die meer dan twee jaar 
geleden werden gestart, waarvan de EPB-aangifte nog ontbreekt en waarvoor er geen vaststelling van 
ingebruikname is. Het VEA stuurde in 2012 4.246 van dat type herinneringsbrieven voor dossiers in 64 
gemeenten.  

Sinds januari 2012 is er een verscherpt toezicht op de ingebruikname van nieuwe gebouwen. Het aantal 
vaststellingen van ingebruikname steeg in 2012 fors tot 2.843 dossiers (2011: 589). Het aantal verstuurde 
aanmaningen voor het indienen van de EPB-aangifte lag bijna 10 keer zo hoog als in 2011. In 2012 werden 
1.946 aanmaningen verstuurd ten opzichte van 200 in 2011.  

Als de EPB-aangifte niet ingediend is na de aanmaningstermijn, wordt een uitnodiging voor een hoorzitting 
opgestuurd. Voor 144 dossiers (2011: 97) werd een hoorzitting georganiseerd. 
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Figuur 16 - Evolutie van het aantal handhavingsacties voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte sinds 2010 

De impact van die versterkte handhaving op het effectief indienen van de EPB-aangifte is aanzienlijk. Het 
aantal ingediende EPB-aangiften blijft stijgen (2009: 21.162 - 2010: 30.318 - 2011: 34.152 - raming 2012: 
36.920). De cijfers tonen aan dat het volhouden van die handhavingsinspanningen nodig is en dat het aantal 
EPB-aangiften nog verder moet stijgen. 

Overtredingen van de EPB-eisen 

Er worden quasi geen administratieve geldboetes gevestigd voor het niet-naleven van de E-peil eis. 

Wat betreft de naleving van alle EPB-eisen (K, E, U/R en ventilatie), stabiliseert het aantal overtreders. Waar 
voor de vergunningsaanvragen van 2006 9% niet aan de EPB-eisen voldeed (met boete > 250 euro), voldoet 
3,5% niet voor de vergunningsaanvragen sinds 2009. 

 

Figuur 17 - Procentueel aantal EPB-aangifte met boete > 250€ per aanvraagjaar van de vergunning 

De meeste overtredingen (gemiddeld 85% van alle boetedossiers) gebeuren op het vlak van ventilatie. 
Meestal ontbreken enkele ventilatiecomponenten. Het is eerder uitzonderlijk dat er totaal geen 
ventilatiesysteem geplaatst is. 
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Figuur 18 - Evolutie van het aantal EPB-aangiften met boete groter dan 250 euro, waarbij de ventilatie-eisen of de eisen op het vlak van 
thermische isolatie Umax/Rmin, niet nageleefd zijn 

Figuur 18 toont de twee meest voorkomende redenen waarom een EPB-aangifte niet aan de EPB-eisen 
voldoet. Uit de vergelijking van Figuur 18 en Figuur 17 blijkt dat in één gebouw vaak meer dan één 
overtreding voorkomt.  

Er werden in 2012 2.026 EPB-aangiften ingediend die niet voldoen aan de EPB-eisen en waarvan de boete 
meer dan 250 euro bedraagt. Tot eind 2012 werden 7.767 unieke EPB-aangiften ingediend die niet voldoen 
aan de EPB-eisen en waarvan de boete meer dan 250 euro bedraagt. Dat aantal is gelijk aan 6% van het 
totale aantal ingediende EPB-aangiften (131.092). 

In 2008 werd gestart met het opleggen van een administratieve geldboete aan gebouwen die niet voldoen 
aan de EPB-eisen. Eind 2010 waren 1.210 dossiers behandeld (2008: 227; 2009: 471; 2010: 512) en 
wachtten nog 2.676 dossiers op behandeling. Dankzij de uitbreiding van het personeelsbestand konden in 
2011 2.024 dossiers worden behandeld. Het aantal dossiers in stock was op dat moment licht gedaald tot 
2.536 dossiers. In 2012 werden 3.041 dossiers behandeld. De stock aan te behandelen dossiers bevatte eind 
2012 1.421 dossiers. De verwachting is dat de stock eind 2013 volledig zal zijn weggewerkt. 

 

Figuur 19 - Evolutie van het aantal behandelde en onbehandelde dossiers EPB-eisen met boete > 250 euro 
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Handhaving op het vlak van de waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever 

In de gereviseerde Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen wordt het belang van 
handhaving en kwaliteitscontrole onderstreept. Jaarlijks moet een kwaliteitscontrole uitgevoerd worden op een 
statistisch relevante steekproef van het totale aantal energieprestatiecertificaten bouw. 

Bij de controledossiers stelt het VEA  regelmatig vast dat de verslaggevers rapporteren dat het gebouw aan 
de EPB-eisen voldoet of dat het gebouw een E-peil behaalt waarmee het in aanmerking komt voor financiële 
ondersteuning, terwijl dat in realiteit niet zo is.  

Bij het uitvoeren van de controle is het niet mogelijk om vast te stellen of de verslaggever de fout met opzet, 
uit vergetelheid of onkunde maakte. Eenzelfde fout kan de ene verslaggever bij gebrek aan kennis maken, 
terwijl de kans bestaat dat een andere verslaggever er bewust verkeerd over rapporteert (eventueel onder 
druk van de aangifteplichtige) zodat het gebouw beter scoort om bijvoorbeeld te voldoen aan 
premievoorwaarden of aan de EPB-eisen. Frequente  fouten werden ondertussen in de EPB-software 
opgenomen als validatieregel zodat de verslaggever die niet meer kan maken. De werkwijze voor het 
uitvoeren van dat type controles werd in 2012 verder op punt gezet. Het bleek immers dat een betere 
onderbouwing van de vaststellingsdossiers nodig was om juridische problemen bij het verdere verloop te 
vermijden. Dat zorgt ervoor dat de tijd die nodig is om een dossier te behandelen, gestegen is. 

In 2010 werd voor 39 verslaggevers de handhavingsprocedure opgestart. Dankzij de personeelsuitbreiding 
konden in 2011 voor 107 verslaggevers de handhavingsprocedure worden opgestart. In 2012 werd voor 132 
verslaggevers de handhavingsprocedure opgestart. Bij 29 dossiers werd een bezoek ter plaatse tijdens de 
bouwfase of na de ingebruikname uitgevoerd. 

Het VEA legt sinds 2008 boetes op in het kader van de verschillende handhavingsprocessen. Het overzicht 
van het aantal opgelegde boetes per jaar en per type overtreding is terug te vinden in Tabel 13. 

aantal 
uitgevaardigde 
boetes per jaar 

Niet indienen 
van 

startverklaring: 

Niet naleven van 
de EPB-eisen: 

Niet correct 
rapporteren in de 

aangifte 
Niet indienen van aangifte 

2008 60 96 0 0 

2009 48 278 7 8 

2010 43 245 17 29 

2011 1 1325 7 56 

2012 24 2538 44 127 

Tabel 13 - Aantal opgelegde boetes per jaar en per type 

1.3.4 Helpdesk  

Sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving kunnen aan het VEA vragen worden gesteld over de 
concrete toepassing ervan. Om de vraagstellers zo efficiënt en coherent mogelijk te kunnen antwoorden, werd 
sinds begin 2007 systematisch gevraagd om de vraag per e-mail te stellen aan energie@vlaanderen.beof via 
het contactformulier op energiesparen.be. In 2008 werd een helpdesktool in gebruik genomen om het stijgend 
aantal vragen te kunnen beheren. 

Waar in 2007 aan de helpdesk van het VEA ongeveer 3.500 schriftelijke vragen gesteld werden over allerlei 
aspecten van de energieprestatieregelgeving, steeg dat aantal in 2010 tot 9.000 schriftelijke vragen, en in 
2012 tot net geen 12.000. Naast deze stijgende trend in het aantal vragen, is er ook een stijgende trend in de 
moeilijkheidsgraad van de vragen. Waar het in het begin van de regelgeving voornamelijk algemene 
informatievragen betrof, gaan de vragen nu dieper in op details van de rekenmethodiek en randvoorwaarden. 
Enkele jaren geleden had het VEA als streefnorm om 90% van de vragen binnen de 5 werkdagen te 
beantwoorden. Deze streefnorm werd steeds gehaald, en werd recent opgetrokken naar 93%. Het tijdig 
beantwoorden van die vragen vraagt dan ook meer en meer personeelsinzet van het VEA. In 2012 werd 1,7 
VTE besteed aan het beantwoorden van de vragen over de energieprestatieregelgeving.  
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Figuur 20 – Aantal afgesloten vragen per jaar, voor het VEA in totaal en over  de energieprestatieregelgeving. 

 

Het onderwerp van de vragen is zeer variërend. In Tabel 14 wordt een inschatting gegeven van de verdeling 
van de in 2011 en 2012 binnengekomen vragen, naar verschillende thema’s.  

 

Verdeling per onderwerp % 

Indeling van het project (deelprojecten en subdossiers) 25 

Administratieve vragen 20 

Software (technisch) 10 

Energieprestatiedatabank 10 

Bouwknopen en details transmissie 10 

Ventilatie  10 

Details EPW-EPU rekenmethode 10 

Andere 5 

Tabel 14 - Procentuele verdeling van de EPB-vragen per onderwerp 
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1.4 Ondersteunende overheidsprocessen energieprestatieregelgeving  

Personeelsinzet 2013 

Binnen het VEA werken 19 VTE in 2013 aan de verschillende ondersteunende processen voor de 

energieprestatieregelgeving.  

Het meeste personeel wordt ingezet op de handhaving van de energieprestatieregelgeving. Hieronder vallen 

volgende processen: 

- handhaving van het naleven van de EPB-eisen (4,6 VTE); 

- handhaving indienen startverklaring en EPB-aangifte (4,3 VTE); 

- controle op waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever (2,5 VTE). 

Een kleiner aantal personeelsleden werkt aan het verder ontwikkelen van de methodiek en de tools, en aan 
het ondersteunen van de sector. Hieronder vallen volgende processen:  

- het verder uitbouwen van de EPB-software (1,4 VTE); 

- het verder uitbouwen van de Energieprestatiedatabank inzake de energieprestatieregelgeving 
(0,5 VTE); 

- het monitoren, evalueren, verder uitwerken en optimaliseren van de 
energieprestatieregelgeving (1,9 VTE); 

- het verder uitwerken van de berekeningsmethodiek voor de energieprestatieregelgeving (0,8 
VTE); 

- algemene beleidsondersteuning (0,7 VTE); 

- thematische informatieverstrekking ter ondersteuning van verslaggevers, ontwerpers, 
uitvoerders, de bouwsector en bouwheren met betrekking tot de energieprestatieregelgeving 
(2,3 VTE). 

Personeelsinzet 2014 

Vanaf halfweg 2014 zal de personeelsinzet voor ondersteunende processen van de 
energieprestatieregelgeving afgebouwd worden met 4 VTE die tijdelijk aangeworven werden om de EPB-
handhaving te versterken en de stock aan handhavingsdossiers af te bouwen. De impact van deze 
personeelsafbouw op de verschillende handhavingsprocessen wordt besproken in hoofdstuk 6. 

De grootste impact zal te merken zijn in de verschillende handhavingsprocessen. Ook voor het verder 
ontwikkelen van de methodiek en de tools, en de ondersteuning van de sector, zal minder personeel 
beschikbaar zijn.  

- handhaving van de energieprestatieregelgeving (8 VTE): 
 handhaving naleven EPB-eisen (3,1 VTE);  
 handhaving indienen startverklaring en EPB-aangifte (2,9 VTE) ; 
 controle op waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever (2 VTE). 

- het verder uitbouwen van de EPB-software (1,3 VTE); 

- het verder uitbouwen van de Energieprestatiedatabank inzake de energieprestatieregelgeving 
(0,5 VTE); 

Handhaving 
(11,4 VTE) 

(11 VTE) 

Ondersteuning 
(2,3 VTE) 

 ( 

Ontwikkeling 
(5,3 VTE) 

Figuur 21: Personeelsinzet VEA op processen in kader van de energieprestatieregelgeving in 2013 
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- het monitoren, evalueren, verder uitwerken en optimaliseren van de 
energieprestatieregelgeving (1,6 VTE); 

- het verder uitwerken van de berekeningsmethodiek voor de energieprestatieregelgeving (0,6 
VTE); 

- algemene beleidsondersteuning (actieplan BEN) (0,7 VTE); 

-  thematische informatieverstrekking ter ondersteuning van verslaggevers, ontwerpers, 
uitvoerders, de bouwsector en bouwheren met betrekking tot de energieprestatieregelgeving 
(2,1 VTE). 
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2. Europees kader  

2.1 Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestatie van gebouwen 

2.1.1 Context en belangrijkste wijzigingen  

Dwingende en specifieke maatregelen voor het verminderen van het energieverbruik in de bouwsector 
werden in 2002 voor het eerst vastgelegd in de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van 
gebouwen (EPBD of Energy Performance of Buildings Directive).  

 

Figuur 22 - Overzicht van de belangrijkste verplichtingen uit de richtlijn EPBD 2002/91/EG 

 

Op de Lentetop van maart 2007 stelde de Europese Raad een energiebesparingsdoelstelling van 20% voorop 
in vergelijking met een business-as-usual situatie in 2020. Om die doelstelling te bereiken en het potentieel 
voor kostenefficiënte energiebesparingen in de bouwsector beter te benutten, publiceerde de Europese 
Commissie in november 2008 een voorstel voor de herziening van de Europese richtlijn betreffende 
energieprestaties van gebouwen. Op 18 juni 2010 werd de nieuwe EPBD richtlijn (2010/31/EU) gepubliceerd.  

De EPBD 2010/31/EU heeft een breder toepassingsgebied, beoogt een effectievere impact en bevat 
ambitieuzere doelstellingen dan de eerste EPBD richtlijn van 2002. 
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Figuur 23 - Schematisch overzicht van voornaamste wijzigingen in de EPBD 2010/31/EU 

De lidstaten moesten de bepalingen van EPBD 2010/31/EU tegen 9 juli 2012 omzetten in nationale 
regelgeving. De bepalingen wat betreft de artikelen 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 en 27 moeten toegepast 
worden vanaf ten laatste 9 januari 2013. De bepalingen wat betreft de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 en 16 
moeten vanaf ten laatste 9 januari 2013 toegepast worden op door de overheid gebruikte gebouwen en op 
andere gebouwen vanaf ten laatste 9 juli 2013.  

Naar aanleiding van de EPB-evaluatie in 2010 werden  volgende wijzigingen in de Energiedecreet of 
Energiebesluit opgenomen:  

- De rechtsgrond voor het opleggen van systeemeisen (art. 8); 

- De ambitie betreffende bijna-energieneutrale gebouwen (art. 9); 

- Uitbreiding toepassingsgebied haalbaarheidsstudie (art. 6); 

- Beperking van de mogelijke vrijstellingen voor monumenten (art. 4.2.a ); 

- De onafhankelijkheid van de verslaggever (art. 17). 

Hieronder staan de punten opgesomd waarvoor verdere actie, voorstel of rapportering nodig was.  

2.1.2 Kostenoptimale eisen 

Bepalingen in verband met het vaststellen van de minimumeisen voor de energieprestatie van 
gebouwen 

Artikel 4 bepaalt dat de lidstaten bij het vastleggen van de minimumeisen voor de energieprestatie van 
gebouwen rekening moeten houden met het bereiken van de kostenoptimale niveaus. De kostenoptimale 
niveaus worden berekend volgens het in artikel 5 bedoelde vergelijkend methodologisch kader. De lidstaten 
zijn niet verplicht minimumeisen vast te stellen die niet kostenefficiënt zijn over de geraamde economische 
levensduur. 

Het kostenoptimale niveau van de minimumeisen betreffende de energieprestatie wordt in artikel 2 
gedefinieerd als het energieprestatieniveau dat gedurende de geraamde economische levensduur de laagste 
kosten met zich meebrengt.  

Berekening van het kostenoptimale niveau  

Artikel 5 bepaalt dat de Commissie uiterlijk op 30 juni 2011 een vergelijkend methodologisch kader zal 
vastleggen voor de berekening van de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie 
voor gebouwen en de onderdelen van gebouwen.  
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De lidstaten moeten de resultaten van de kostenoptimale berekening vergelijken met de geldende eisen. De 
lidstaten moeten regelmatig en tenminste om de vijf jaar aan de Commissie verslag uitbrengen over de 
inputgegevens, de veronderstellingen en de resultaten van de berekeningen. Het eerste verslag wordt uiterlijk 
30 juni 2012 ingediend.  

Als het resultaat van de uitgevoerde vergelijking aantoont dat de geldende minimumeisen beduidend minder 
energie-efficiënt zijn dan de kostenoptimale niveaus, geeft de betrokken lidstaat in het verslag aan de 
Commissie een schriftelijke verantwoording voor dat verschil. Als het verschil niet kan worden verantwoord, 
gaat het verslag vergezeld van een plan waarin de gepaste stappen worden geschetst om het verschil tegen 
de volgende toets aanzienlijk te verminderen. 

De Commissie zal een verslag publiceren over de voortgang van de lidstaten bij het bereiken van de 
kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie. 

Gedelegeerde verordening en richtsnoeren 

Het Europese methodologische kader werd in de gedelegeerde handeling (EU) Nr. 244/2012 van 16 januari 
2012 gepubliceerd in het Europees Journaal op 21 maart 2012. Naast het bindend methodologisch kader uit 
deze verordening werden ook bijhorende richtsnoeren gepubliceerd op 19 april 2012. Deze bevatten 
aanvullende informatie over het uitvoeren van het onderzoek en over geraamde energieprijsevoluties die 
toegepast kunnen worden voor de studie. 

Het VEA liet een studie uitvoeren naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties van gebouwen (zie 1.1.2). De studie geeft uitvoering aan artikel 4 en 5 van de EPBD 
2010/31/EU en past het methodologisch kader uit de verordening Nr. 244/2012 toe.  

2.1.3 Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen  

Verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen  

Artikel 6 bepaalt dat voor de start van werkzaamheden aan een gebouw, de technische, milieugerelateerde 
en economische haalbaarheid van volgende alternatieve systemen wordt overwogen als zij beschikbaar zijn: 

a. gedecentraliseerde systemen voor energievoorziening gebaseerd op energie uit hernieuwbare 
bronnen; 

b. warmtekrachtkoppeling; 
c. stads- of blokverwarming of -koeling, met name als die geheel of deels is gebaseerd op energie 

uit hernieuwbare bronnen; 
d. warmtepompen. 

 

Bij gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, moeten de lidstaten stimuleren dat er alternatieve 
systemen met een hoog rendement als bedoeld in artikel 6, lid 1, worden overwogen en in aanmerking 
genomen, voor zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is. In het geval van de ingrijpende 
renovaties betreft het echter geen verplichte haalbaarheidsstudie. 

Die bepaling was voor grote gebouwen (bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m²) al opgenomen in de 
richtlijn 2002/91/EG. In EPBD 2010/31/EU verviel de drempel zodat voor elk gebouw een haalbaarheidsstudie 
moet uitgevoerd worden. De analyse van de alternatieve systemen kan worden verricht voor afzonderlijke 
gebouwen, voor groepen van soortgelijke gebouwen of voor soortgelijke gebouwen in hetzelfde gebied. Wat 
collectieve verwarmings- of koelingssystemen betreft, kan de analyse worden verricht voor alle gebouwen die 
in hetzelfde gebied met dat systeem zijn verbonden.  

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 werd het volgende toegevoegd in artikel 
9.1.13 van het Energiebesluit: “Voor nieuw op te richten gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte 
kleiner dan 1000 m² geldt de algemene haalbaarheidsstudie die voor het hele Vlaamse Gewest wordt 
opgesteld. De minister legt die algemene haalbaarheidsstudie vast.”.  

Voorstel 

Er moet nog vastgelegd worden hoe bepaalde groepen van gebouwen kunnen voldoen aan deze verplichting 
door middel van een algemene haalbaarheidsstudie (bijvoorbeeld voor elke eengezinswoning in Vlaanderen). 
Het VEA stelt voor om als uitbreiding op de Pareto-studie “Hernieuwbare energie in de bouwvoorschriften” 
van december 2010, te laten onderzoeken hoe zo’n algemene haalbaarheidsstudie er moet uitzien.  
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Daarnaast heeft het VEA de suggestie gekregen om deze haalbaarheidsstudie ook te koppelen aan de 
verkavelingsaanvraag, in plaats van aan de bouwvergunningsaanvraag:  

 voordelen ten opzichte van de haalbaarheidsstudie bij de bouwvergunning: 
o de studie gebeurt in het vroegste stadium van het bouwproces. De resultaten van de studie 

kunnen de verkavelingsvoorschriften mee bepalen; 
o de verkaveling is het aangewezen moment om te gaan onderzoeken of collectieve 

verwarmingssystemen haalbaar zijn; er kan ten volle rekening gehouden worden met de 
oriëntatie van de kavels, om het gebruik van zonne-energie door de gebouwen te 
maximaliseren;  

 nadelen ten opzichte van de haalbaarheidsstudie bij de bouwvergunning: 
o er zal een volledig nieuwe rechtsgrond moeten gecreëerd worden; 
o handhaving zal niet gekoppeld kunnen worden aan de energieprestatieregelgeving. Wie is 

immers aansprakelijk?  
 

Deze piste zal verder onderzocht worden, in nauw overleg met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening. Er 
zal ook gekeken worden of een haalbaarheidsstudie op buurt- of wijkniveau  of bij de opmaak van RUP’s kan 
ingevoerd worden. De resultaten van die studie zouden dan kunnen geïntegreerd worden in de 
stedenbouwkundige voorschriften.  

2.1.4 Eisen bij werken aan bestaande gebouwen  

Bepalingen in de revisie inzake energieprestatie-eisen voor bestaande gebouwen 

Artikel 7 bepaalt dat als bestaande gebouwen een ingrijpende renovatie ondergaan, de energieprestatie van 
het gebouw of van het gerenoveerde deel tot het niveau van de vastgestelde minimumeisen inzake 
energieprestatie wordt opgevoerd, voor zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is. De eisen 
worden toegepast op het gerenoveerde gebouw of de gerenoveerde gebouwunit als geheel of op de 
gerenoveerde onderdelen van een gebouw.  

Een ingrijpende renovatie wordt in artikel 2 gedefinieerd als de renovatie van een gebouw waarbij de totale 
kosten van de renovatie met betrekking tot de gebouwschil of de technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, of waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de 
gebouwschil een renovatie ondergaat. De lidstaten kunnen ervoor opteren één van de twee mogelijke 
definities toe te passen. 

Voor renovaties die geen ingrijpende renovatie zijn, moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen om 
ervoor te zorgen dat als een tot de gebouwschil behorend onderdeel van een gebouw dat, na te zijn 
vernieuwd of vervangen, een significant effect op de energieprestatie van de gebouwschil heeft, de 
energieprestatie van dat onderdeel van een gebouw aan minimumeisen inzake energieprestatie voldoet, voor 
zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is.  

Eisen aan technische bouwsystemen  

Artikel 8 bepaalt dat de lidstaten eisen aan technische bouwsystemen moeten opleggen. Technische 
bouwsystemen worden in artikel 8 gedefinieerd als de technische uitrusting voor verwarming, koeling, 
ventilatie, warmwatervoorziening, verlichting of een combinatie daarvan, van een gebouw of gebouwunit. 

Die systeemeisen moeten worden vastgelegd voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging 
of de verbetering van bestaande technische bouwsystemen. De eisen worden toegepast voor zover zij 
technisch, economisch en functioneel haalbaar zijn. De lidstaten kunnen die systeemeisen ook op nieuwe 
gebouwen toepassen. 

De systeemeisen hebben betrekking op de totale energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, 
regelen en controleren van: 

a. verwarmingssystemen; 
b. warmwatersystemen; 
c. airconditioningssystemen; 
d. grote ventilatiesystemen; 

of een combinatie van dergelijke systemen. 

Daarnaast moeten de lidstaten de invoering van slimme meetsystemen stimuleren bij nieuwbouw of 
ingrijpende renovatie. Daarnaast kunnen de lidstaten, waar dat passend is, het installeren van actieve 
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controlesystemen, zoals energiebesparende systemen voor automatisering, controle en toezicht, 
aanmoedigen. 

Het voorstel van systeemeisen is beschreven in hoofdstuk 0. 

Voor veel producten die de energieprestatie van een gebouw mee bepalen, gelden Europese verplichtingen 
volgens de richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en zijn toepassingsverordeningen (zie 4.6.5 voor toelichting). In 
het voorstel van systeemeisen is hiermee rekening gehouden. 

Doorgedreven renovaties 

Richtlijn 2002/91/EG verplichtte de lidstaten reeds om eisen vast te leggen voor ingrijpende renovaties van 
grote (> 1.000 m²) gebouwen. In de Vlaamse energieprestatieregelgeving bestaat er momenteel geen 
afzonderlijke categorie voor ingrijpende renovaties. De grens van 1.000 m² is enkel bij een ontmanteling 
weerhouden. Artikel 9.1.18 van het Energiebesluit definieert een ontmanteling als een verbouwing van een 
gebouw met een beschermd volume groter dan 3.000 m³ waarvan de dragende structuur van het gebouw 
behouden blijft maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van 
de gevels worden vervangen. Bij een ontmanteling gelden dezelfde eisen als voor nieuwbouw.  

In andere types verbouwingen die volgens de definitie van de richtlijn moeten worden beschouwd als 
‘ingrijpende renovatie’, werd de grens van 1.000 m² niet weerhouden. Van zodra een voldoende groot (> 800 
m³) deel wordt aangebouwd of wanneer een uitbreiding een wooneenheid bevat, gelden voor het nieuwe deel 
dezelfde EPB-eisen als voor nieuwbouw (BVR 11 maart 2005 art. 15 §2). In alle andere gevallen (kleinere 
uitbreidingen, uitbreidingen zonder wooneenheden en verbouwingen zonder volumewijzigingen) gelden 
momenteel enkel eisen op vlak van de thermische isolatie van nieuwe of vervangen onderdelen van de 
gebouwschil. Die eisen gelden dus zowel voor renovaties die volgens de richtlijn een ingrijpende renovatie 
zijn, als voor niet ingrijpende renovaties.  

In de studie naar het kostenoptimale eisenniveau, werd onderzocht welk eisenniveau optimaal is voor de 
categorie ingrijpende renovaties. Het voorstel van eisen bij ingrijpende renovaties is beschreven in hoofdstuk 
4.3.4.  
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2.2 Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen  

De Europese doelstelling van 20% hernieuwbare energie ten opzichte van het finaal energieverbruik in 2020, 
werd met de richtlijn 2009/28/EG vertaald naar bindende doelstellingen per lidstaat. Intermediaire, indicatieve, 
tweejaarlijkse doelstellingen vanaf 2011 werden eveneens vastgelegd. België kreeg als doelstelling 13% 
opgelegd.  

Volgens de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen 
(2009/28/EG van 23 april 2009) moet elke lidstaat tegen 31 december 2011, en daarna om de twee jaar, een 
voortgangsrapport bij de Commissie indienen. Op 30 november 2011 heeft het VEA de nodige informatie aan 
ENOVER doorgestuurd. Het Belgisch voortgangsrapport is op 24 april 2012 aan de Commissie bezorgd. 

De Belgische 13%-doelstelling moet nog tussen de gewesten en de federale overheid worden verdeeld. Het 
Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie zal worden geactualiseerd en geconcretiseerd van zodra de 
Vlaamse Regering de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling voor 2020 heeft vastgelegd. Het VEA is met 
de voorbereiding hiervan al in 2012 gestart. 

Volgens de richtlijn moeten er tussentijdse doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie gehaald 
worden. Voor de periode 2011-2012 bedraagt deze doelstelling voor België een aandeel van 4,36%. Indien 
de tussentijdse doelstelling niet gehaald wordt, dan moet er terug een actieplan worden ingediend. Uit het 
voortgangsrapport blijkt dat België in 2010 een aandeel hernieuwbare energie van 5,05% heeft gerealiseerd. 
Dit betekent dat de tussentijdse doelstelling voor de periode 2011-2012 wordt gehaald. In Vlaanderen is er in 
2011 een aandeel hernieuwbare energie van 3,8% gerealiseerd. 

2.2.1 Verplicht aandeel hernieuwbare energie in bouwvoorschriften 

Artikel 13, 4° van de Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht de Vlaamse Regering om uiterlijk 31 december 
2014 in de bouwvoorschriften te eisen dat in nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend 
worden gerenoveerd, minimumniveaus van energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.  

Via artikel 8 van het wijzigingsdecreet van 18 november 2011 werd de rechtsgrond gecreëerd voor het 
invoeren van deze eisen. Dit artikel vervangt artikel 11.1.3 van het Energiedecreet door:  
« Art. 11.1.3. De Vlaamse Regering kan bij het bepalen van de EPB-eisen voor nieuwe gebouwen en 
bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, vastleggen dat een minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen moet worden gehaald. ». 

Op 28 september 2012 werd het wijzigingsbesluit dat deze eisen invoert, goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. Voor eengezinswoningen voldoet men aan de eisen van het besluit door minstens één maatregel 
uit te voeren uit een lijst van 6 opties. Voor kantoren en scholen voldoet men aan de eisen van het besluit 
door minstens 10kWh hernieuwbare energie te produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het 
gebouw. Woongebouwen die bestaan uit meer dan één wooneenheid hebben keuze uit bovenste 2 
eisenpakketten.  

Wanneer deze eisen niet gehaald worden, wordt de E-peil-eis 10% strenger. De sanctionering is op die 
manier geïntegreerd in de boeteberekening voor het E-peil.  

Het besluit is van toepassing op nieuwe woon-, school- en kantoorgebouwen, waarvoor de melding gedaan 
wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2014. Voor gebouwen van 
scholen en kantoren van publieke organisaties gelden de eisen al een jaar eerder.  
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3. Evaluatie van de berekeningsmethode  

3.1 EPB-platform  

Het EPB-platform is een overlegplatform tussen de 3 gewesten over de EPB-berekeningsmethodiek. Een 
inhoudelijke afstemming van de berekeningsmethodiek tussen de gewesten is een groot voordeel voor alle 
bouwactoren. De huidige werkwijze heeft echter een lange doorlooptijd omwille van uiteenlopende 
wetenschappelijke partners. Om wijzigingen aan de berekeningsmethodiek in de toekomst sneller te laten 
verlopen, wordt in 2013 een Europese aanbesteding voor een consortium van wetenschappelijke partners 
gelanceerd. 

3.1.1 Werkwijze 

De EPBD-richtlijn verplichtte de lidstaten om energieprestatie-eisen op te leggen en een berekeningsmethode 
voor het bepalen van de energieprestatie vast te leggen. In de Belgische context is het vastleggen van de 
berekeningsmethode een gewestelijke bevoegdheid.  

In 2007 werd een overlegplatform ‘EPB-berekeningsmethode’ opgericht tussen het Waalse Gewest (SPW - 
DGO4 Direction du Bâtiment durable), het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BIM) en het Vlaamse Gewest 
(VEA). De tekst die de werking van het overlegplatform vastlegt, werd goedgekeurd op het Energie-Overleg 
tussen de Staat en de Gewesten (ENOVER) van 21 september 2007.  

Het overlegplatform heeft als doel om, in de mate van het mogelijke, een gemeenschappelijke 
berekeningsmethode van de energieprestatie van nieuwe gebouwen tot stand te brengen. Als basis voor de 
gemeenschappelijke berekeningsmethodiek zijn de EPW- en EPU-methodiek van het Vlaamse Gewest 
genomen. De gewestelijke administraties plegen via het platform continu overleg over toevoegingen, 
aanpassingen en verbeteringen aan de bestaande berekeningsmethodieken.  

Aangezien elk gewest een verschillende wetgevingsagenda heeft, is het niet altijd mogelijk dat de drie 
gewesten op elk moment dezelfde methode hebben. Als blijkt dat er geen overeenkomst kan worden bereikt, 
blijft elk gewest vrij om de aanpassingen of verbeteringen door te voeren die het nodig acht. 

Verschillende wetenschappelijke partners, waaronder het WTCB, staan de gewesten bij in deze opdracht. Ze 
hebben een adviserende en informerende rol. Het WTCB kreeg van de gewesten de specifieke taak om te 
waken over de coherentie van de berekeningsmethode.  

Bij de opstart in 2007 stelden de gewesten een inventaris van gewenste wijzigingen en aanvullingen op. 
Daaruit werden toen volgende prioriteiten geselecteerd:  

- het uitwerken van een rekenmethode voor andere specifieke bestemmingen (gezondheidszorg, 
horeca, sportgebouwen, handelsgebouwen, bijeenkomstgebouwen, andere);  

- het verfijnen van de methodes voor het berekenen van het primaire energieverbruik voor 
koeling in woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen; 

- het verfijnen van de methode voor het inschatten van de oververhitting in woongebouwen;  

- het herzien van de waarden voor het aandeel warmtebehoefte en de waarden van het 
thermische of elektrische rendement bij WKK.  

Voor bovenstaande punten werden sinds 2008 studieopdrachten uitgeschreven. De uitkomsten van die 
studies werden al eerder in de berekeningsmethode verwerkt of zijn verder in deze tekst beschreven (zie 3.3 
en 3.5).  

Het stapsgewijs verstrengen van de EPB-eisen zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen steeds energiezuiniger 
worden. Daardoor komen bepaalde maatregelen steeds meer voor. Verdere aanpassingen aan de EPB-
berekeningsmethode blijven noodzakelijk. Enerzijds om ze ‘toekomstvast’ te maken in functie van de 
doelstelling om tegen 2021 enkel bijna-energieneutrale gebouwen op te trekken. Anderzijds om de 
energieprestatie van lage en zeer lage energie gebouwen adequaat en verfijnd te kunnen berekenen. 

Ondersteuning EPB-platform 

De gewesten zullen in het eerste semester van 2013 een Europese aanbesteding lanceren voor een 
permanente wetenschappelijke en technische ondersteuning van het EPB-platform. De opdrachten die onder 
deze Europese aanbesteding vallen, bevatten het uitvoeren van onderzoeken en studies die gerelateerd zijn 
aan de EPB-berekeningsmethodiek alsook het projectmanagement ervan.  
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Op dit moment lopen de verschillende onderzoeksopdrachten via verschillende instellingen en is er geen 
algemene coördinatie. Dit proces verloopt traag. Concrete vragen voor aanpassingen aan de rekenmethodiek 
leiden niet snel genoeg tot aanpassingen. Een jaar geleden is het Vlaamse Gewest een 
stakeholdersbevraging opgestart in het kader van de EPB-evaluatie. Voor de gevraagde aanpassingen die uit 
deze stakeholdersbevraging volgden, zijn momenteel nog altijd geen resultaten beschikbaar. Ook worden alle 
huidige middelen ingezet op onderzoeksopdrachten en is de ondersteuning van de helpdesk voor de drie 
gewesten zeer beperkt. 

Het doel van de aanbesteding is om verschillende studies gelijktijdig uit te voeren. Het EPB-platform zal zo 
sneller kunnen reageren op vragen van de stakeholders voor aanpassingen aan de berekeningsmethodiek en 
het implementeren van innovatieve technologieën. Een permanente en uitgebreide ondersteuning zal 
verzekerd zijn om op de vele vragen van de gewesten, stakeholders en bouwactoren in te gaan. 

De resultaten uit deze wetenschappelijke en technische ondersteuning zullen leiden tot het bijsturen van de 
berekeningsmethodes in de regelgevingen van de verschillende gewesten. De berekeningsmethodes in het 
Frans en het Nederlands zullen daarbij in één gemeenschappelijk document bijgehouden worden per set van 
verschillende wijzigingen en aanvullingen. Enkel zo kan de coherentie van de methode, over de verschillende 
wijzigingen heen, bewaakt worden. 

3.1.2 Wijzigingen aan de berekeningsmethode in de periode 2011-2012  

Er werden in de periode van december 2011 tot december 2012 een aantal wijzigingen aan de 
berekeningsmethodiek uitgevoerd. De belangrijkste toevoegingen worden hieronder opgesomd. 

Combilus 

Een combilus is een gemeenschappelijke circulatieleiding die zowel dienst doet voor warm tapwater als voor 
ruimteverwarming. Met 'gemeenschappelijk' wordt bedoeld dat meerdere EP-volumes bediend worden door 
dezelfde combilus. De warmte voor het warm tapwater wordt afgegeven aan een opslagvat of een 
doorstroomwarmtewisselaar (afleverset).  

De methode voor het inrekenen van een combilus werd vastgelegd in het Ministerieel besluit van 12 
december 2011. De berekeningswijze van de combilus is van toepassing op dossiers waarvoor de EPB-
aangifte is ingediend vanaf 1 januari 2012. 

Aandeel hernieuwbare energie 

Als gevolg van de nieuwe eisen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie in nieuwe gebouwen 
(wijzigingsbesluit van 28 september 2012), is in bijlage V (EPW) en bijlage VI (EPU) bij het Energiebesluit een 
hoofdstuk toegevoegd om de jaarlijkse hoeveelheid opgewekte en/of gebruikte hernieuwbare energie per m² 
bruikbare vloeroppervlakte te berekenen. 

Collectieve opwekkingssystemen voor warm tapwater 

In het wijzigingsbesluit van 28 september 2012 zijn nieuwe opwekkingsrendementen opgenomen voor 
collectieve opwekkingssystemen voor warm tapwater. Op die manier wordt een stimulans gegeven om te 
streven naar energiezuinige systemen en alle opslagvaten extra te isoleren, om de grote verliezen ter hoogte 
van de opslagvaten te beperken. 

De wijziging geldt voor opwekkingssystemen die instaan voor de bediening van verschillende EP-volumes, die 
bestaan uit één of meerdere verbrandingstoestellen én met een gezamenlijk vermogen groter dan 70 kW of 
een opslagcapaciteit groter dan 300 liter.  

Er wordt door de wijziging een onderscheid gemaakt tussen het opwekkingsrendement van individuele 
verbrandingstoestellen (die instaan voor de bediening van één EP-volume) en van collectieve 
verbrandingstoestellen (die instaan voor de bediening van verschillende EP-volumes). Voor de individuele 
toestellen wordt momenteel een waarde bij ontstentenis gebruikt, die aan de lage kant is. Deze waarde bij 
ontstentenis werd voor de wijziging ook toegepast voor collectieve installaties. Voor dergelijke installaties is 
de waarde bij ontstentenis  te ongunstig. Daarom werd het opwekkingsrendement aangepast voor collectieve 
installaties voor warm tapwater, naar analogie met de waarden die in Nederland (NEN7120) worden gebruikt. 
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De waarde van het opwekkingsrendement voor warm tapwater van collectieve verbrandingstoestellen wordt 
bepaald door de volgende parameters:  

- het gezamenlijk vermogen en/of de capaciteit van de warmteopslag; 

- de wijze van verwarming van de eventuele opslagvaten (direct of indirect); 

- het type ketel (condenserend of niet-condenserend);  

- de minimale dikte van de isolatie rond de eventuele opslagvaten. 

Douchewarmteterugwinning 

Een douchewarmteterugwinapparaat gebruikt de warmte van het douchewater in de afloop om het koude 
water aan de mengkraan en/of aan het opwekkingstoestel voor te verwarmen. 

Een douchewarmteterugwinapparaat resulteert in een lagere energiebehoefte voor warm tapwater in 
woongebouwen. De reductiefactoren voor douchewarmteterugwinning drukken de invloed van het systeem op 
de energieprestatie uit. De methode voor het bepalen van de invloed van een douchewarmteterugwinning, 
werd vastgelegd in het ministerieel besluit van 30 november 2012. Deze reductiefactoren hangen af van het 
type aansluiting, het thermisch rendement van het douchewarmteterugwinapparaat (productgegeven) en de 
lengte tussen de aansluitpunten van het douchewarmteterugwinapparaat en het warmteopwekkingstoestel 
van de douche. 

Vraaggestuurde ventilatie in kantoren en scholen 

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem bevat een automatisch regelsysteem dat minstens een detectie van de 
ventilatiebehoefte én een regeling van het ventilatiedebiet in functie van die behoefte bevat. De invloed van 
een dergelijk systeem op de energieprestatie hangt af van het type sturing: 

- kloksturing; 

- aanwezigheidsdetectie;  

- detectie van het aantal personen; 

- detectie van een gas (CO2); 

- ander detectietype. 

Voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat aan de algemene eisen voor regeling en detectie zoals 
gedefinieerd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 voldoet, wordt de invloed op de 
energieprestatie van het gebouw bepaald aan de hand van gunstigere waarden voor de reductiefactoren voor 
vraagsturing. De methode werd vastgelegd via het ministerieel besluit van 30 november 2012. 

Aanvullingen m.b.t. warmtepompen 

Het ministerieel besluit van 30 november 2012 maakt het mogelijk om de volgende warmtepompen te kunnen 
valideren binnen de energieprestatieregelgeving: 

1. Warmtepompen met directe warmtewisseling. Die warmtepompen bevatten minstens één van de 
volgende kenmerken:  

- de verdamper is ingebed in de bodem en het werkmedium van de thermodynamische cyclus 
circuleert direct doorheen de bodemwarmtewisselaar waarin het verdampt. Er is geen 
intermediair warmtetransportfluïdum tussen de bodem en de verdamper.  

- de condensor is ingebed in de structuur van het gebouw (bijv. vloeren, muren of plafonds) en 
het werkmedium van de thermodynamische cyclus circuleert direct doorheen de 
gebouwstructuur waarin het condenseert en zijn warmte afgeeft. Er is geen intermediair 
warmtetransportfluïdum tussen de condensor en de ruimte.  

2. Warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken. Bij die warmtepompen staat 
oppervlaktewater (uit rivieren, zeeën, meren, kanalen …) zijn warmte af aan de verdamper.  

De nieuwe bijlage legt voor die types warmtepompen vast bij welke testomstandigheden de 
prestatiecoëfficiënt COPtest moet worden bepaald en welke correctiefactoren voor de berekening van de SPF 
van toepassing zijn. 
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3.1.3 Planning EPB-platform 

Basisprincipes van de berekeningsmethodiek 

Nieuwe punten worden pas toegevoegd op de prioriteitenlijst van het EPB-platform nadat ze getoetst zijn aan 
de basisprincipes van de berekeningsmethodiek. De volgende basisprincipes worden gehanteerd:  

o de berekeningsmethodiek is gericht op het aftoetsen van de prestaties van het gebouw met de 
EPB-eisen; 

o de variabelen die de energieprestatie bepalen, zijn technisch neutraal; 
o het eindresultaat betreft een karakteristiek van het gebouw. Gebruikersgedrag wordt buiten 

beschouwing gelaten; 
o de methodiek is op alle situaties toepasbaar; 
o de methodiek is handhaafbaar: eenduidige invoervariabelen, enkel de ‘hardware’ van het 

gebouw beschouwen; 
o de methodiek houdt rekening met innovatie; 
o de methodiek houdt rekening met een compensatie van hoger comfort; 
o de methodiek levert een voldoende nauwkeurig resultaat op ten opzichte van de inspanning van 

het invoeren van parameters: de kost en aantal invoerparameters zijn in balans met het resultaat; 
o waarden bij ontstentenis zijn steeds aan de negatieve kant. Enkel zo is er een stimulans om 

betere waarden in te rekenen; 
o de methodiek houdt rekening met bewezen technologieën.  

Het is niet de bedoeling van de rekenmethodiek om het werkelijke energieverbruik van het gebouw perfect in 
te schatten. Dit vertaalt zich ook in de basisprincipes van de rekenmethodiek.  

Om de invloed van het gebruikersgedrag op het reële energieverbruik in nieuwe gebouwen na te gaan,  werd 
een studie rond de vergelijking van berekend en gemeten energieverbruik uitgevoerd. De resultaten van de 
studie zijn gepubliceerd op 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Onderzoek%20berekend%20versus%20werkelijk%2
0energieverbruik%20nieuwbouw.pdf. 

Bij het verder onderzoek van de verschillende verbetervoorstellen voor de berekeningsmethodiek worden 
telkens de betreffende Europese normen en verordeningen onderzocht. 

Prioriteitenlijst 

Een gezamenlijke prioriteitenlijst bepaalt de planning van de onderzoeksprojecten voor de optimalisatie van 
de berekeningsmethodiek. Het EPB-platform actualiseerde eind 2012 de lijst van de gewenste aanpassingen 
aan de berekeningsmethodiek. De lijst bevat gewenste aanpassingen van de drie gewesten. Deze gewenste 
aanpassingen kunnen naar boven gekomen zijn via helpdeskvragen, via vragen vanuit de stakeholders, via 
studies of via problemen die de gewesten zelf vaststelden. 

Elke nieuwe vraag voor een aanpassing aan de berekeningsmethodiek, komt via één van de gewesten op de 
lijst terecht. De lijst werd door de drie gewesten samen op prioriteit gerangschikt. Nieuwe gewenste 
aanpassingen worden steeds onderaan de lijst toegevoegd in afwachting van de volgende prioriteringsronde. 
Een volgende prioriteringsronde vindt plaats wanneer een aantal punten van de hoogste prioriteit zijn 
afgewerkt.  

In Tabel 15 wordt de lijst met hoogste prioriteiten van het EPB-platform weergegeven. De opgestarte punten 
staan in kleur gemarkeerd. De voorstellen met aanduiding (*) zijn afkomstig uit de stakeholdersbevraging van 
het VEA. De meeste onderzoeken bevinden zich op moment van publicatie van de evaluatienota nog in een 
beginstadium en kunnen daarom niet meegenomen worden met de huidige evaluatie. Enkel prioriteit 1 van de 
eenvoudige aanpassingen werd al afgerond en meegenomen met deze evaluatie, zie 3.4.. 

 

Prio Eenvoudige aanpassingen Complexere aanpassingen Heel complexe 
aanpassingen 

1 Uniforme definitie 
binnenluchttoevoerdebieten 
en afvoerdebieten naar buiten 
in bijlage B van EPW 

Aanpassen berekening 
pref/npref op basis van het 
vermogen (*) 

Collectieve systemen, 
methodiek herzien 
(verwarming en SWW) (*) 
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2 Definitie koeling (afwerken 
verduidelijkingsdocument) 

Gebruiksfactor zonwering 
ac,m: formules van Epicool 
verder onderzoeken 

Herziening tabel 8 EPU 
(systeemrendementen) (*) 

3 Hulpenergie 
ventiloconvectoren 

Productwaarden voor SWW in 
plaats van vaste waarde 
opwekkingsrendement (*) 

Rendement installaties i.f.v. 
isolatiekwaliteit en 
seizoen/intermitterende 
warmtevraag (*) 

4 EPW: Berekening interne 
winsten + netto behoefte 
SWW: op basis van m² i.p.v. 
m³ 

Zonnecollectoren: methode 
bijsturen met reële 
productgegevens (*) 

Binnentemperatuur 
aanpassen 

5 Andere tappunten buiten 
rekenvolume op zelfde 
circulatieleiding meerekenen 
(*) 

Plaatselijke kachels (voorstel 
werkgroep CIV Agoria) (*) 

Plaatselijke verwarming in 
combinatie met centrale 
verwarming mogelijk maken 
(*) 

6 Impact openen van vensters 
op koelverbruik (EPU) - 
pragmatische aanpak 

30% deellastrendement vaste 
brandstoffen => hoe te 
bepalen? 

WTW-units op maat: geen 
meting volgens EN308 
beschikbaar 

7 Aanpassing correctiefactor 
isolatie voor in situ gespoten 
PUR (bij grotere dikte) (*) 

Reële ontwerpvertrek- en 
retourtemperatuur valideren 
(*) 

Zonnestraling op zonwering 
correcter inrekenen (niet 
steeds loodrechte inval) (*) 

8 Tekstverbetering: 
verduidelijking tekst rond 5% 
afwijking ventilatiedebiet van 
ingestelde waarde 

r_preh en r_precool samen 
herbekijken 

Daglichtdeel bepalen: 
gedetailleerd (fmod) (*) 

9 Verwijzing in bijlage HVNR 
naar NBN EN13141-1:2004 
checken 

EPU oververhitting: uitvoeren 
van dynamische simulaties 
(factor 0.5 r_ds) 

 

Tabel 15 - Hoogste prioriteiten van het EPB-platform, met al opgestarte onderzoekspunten in kleur weergegeven en voorstellen afkomstig 
uit stakeholdersbevraging van het VEA aangeduid met (*) 

Lijst van gewenste aanpassingen die nog niet geprioriteerd zijn 

Tabel 16 bevat de lijst van gewenste aanpassingen die op de onderzoeksagenda van het EPB-platform staan, 
maar die nog niet op de prioriteitenlijst staan. De volgorde van de projecten is willekeurig. 

Specificaties voor debietsmeting ventilatiedebieten - vervolgtraject 

Meting vermogen ventilator voor representatief werkingspunt (derde methode) 

Hybvent brochure updaten 

Zonnewinsten in bolcoördinatentransformatie 

EPU - adiabatische koeling: onderscheid tussen rechtstreeks en onrechtstreeks adiabatische koeling 

WP multisplits: aanpassen aan nieuwe versie EN norm die in voorbereiding is  

Erkenning rekenprogramma's voor zonneboilers 

Normverwijzingen PV-installaties 

Regeling 'inschakelen verlichting + timer' hoe inrekenen? 

WP multisplits: COP/testcondities bij op maat gemaakte toestellen 

Beschaduwing: moet een oversteek aan bepaalde vereisten voldoen? Bv glazen scheidingswanden 

Passieve koeling mbv warmtepompen (residentieel) 

Hybride toestellen inrekenen 

Verfijnen van de categorieën thermische massa (EPW) 

PV: verbeterde opbrengstcijfers 

Bouwknopen - vereenvoudiging/aanpassing van de methodiek 
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Energiebuffering 

Pompenergie: werkelijke gegevens i.p.v. forfaitaire waarden 

Verfijning van de integratie van micro-WKK (o.a. ook Stirlingmotor met brander) 

Kleine tijdsstappen / uurmethode 

Zonnecollectoren: verwarmingsondersteuning 

Koeling in woningen => productwaarden 

Bijlage E EPW lineaire warmteweerstand herzien (circulatieleidingen) 

Inrekenen variabele prestaties glas 

Methode combilus voor integratie in ASB 

Ventilo-convectoren EPU 

Inwerken van gaswarmtepompen e.d. in de methode  

Tabel 16 – Lijst van projecten van het EPB-platform die nog niet geprioriteerd zijn 

 

Naar aanleiding van vragen van stakeholders sinds eind 2012, heeft het VEA onderstaande lijst van 
verbeterpunten verzameld, om voor te leggen aan de andere gewesten om op te nemen aan de 
prioriteitenlijst. Deze verbeterpunten zullen aan dezelfde selectiecriteria getoetst worden als de 
verbeterpunten die werden verzameld via de stakeholdersbevraging over de EPB-berekeningsmethodiek, zie 
3.2: 

- luchtdichtheidsspecificaties (grote gebouwen, afplakken RAO’s toegelaten?, bewuste openingen, 
benuttingsfactor); 

- SCOP van Ecodesign richtlijn warmtepompen integreren in de berekeningsmethodiek 
- meting ventilatiedebieten voor zelf-inregelende systemen; 
- vraaggestuurde systemen C mogelijkheid geven om met nominaal debiet in te rekenen bij berekening 

van koelbehoefte en oververhittingsrisico; 
- COP van lucht-water warmtepompen die gebruik maken van zowel afvoerlucht als buitenlucht 

bepalen bij  een aangepaste brontemperatuur 
 
Feedback op de rekenmethodiek die aan de hand van de uitsluitingscriteria (zie 3.2.3) niet wordt weerhouden, 
wordt door het VEA niet voorgedragen aan het EPB-platform om toe te voegen aan de prioriteitenlijst. In 
bijlage 2 bij deze nota worden de argumenten aangehaald om een aantal verbeterpunten niet te weerhouden. 

3.1.4 Lopende projecten van het EPB-platform 2013-2014  

Vraaggestuurde ventilatie EPW 

In het kader van het EPB-platform heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BIM) een studieopdracht 
uitgeschreven betreffende de bepaling van parameters voor het in rekening brengen van vraaggestuurde 
ventilatie in de EPW-methode. Op dit moment bestaat er enkel het kader van gelijkwaardigheid voor 
innovatieve systemen om deze vraaggestuurde ventilatiesystemen in te rekenen. 

In januari 2013 vond de startvergadering plaats tussen de uitvoerders (WTCB en UGent). 

Externe warmtelevering 

Het WTCB heeft in opdracht van de drie gewesten een ontwerpmethode uitgewerkt voor het bepalen van het 
rendement en de primaire energiefactor voor externe warmtelevering in het kader van de EPB-regelgeving.  

Alle verliezen, het hulpenergieverbruik en de eventuele elektriciteitsproductie van het systeem van externe 
warmtelevering worden in rekening gebracht om zo het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de 
aangesloten EPW- of EPU-volumes te bepalen. De aansluiting met de verdere berekeningen in de EPW- of 
EPU-methode gebeurt volgens de principes van de bestaande bepalingsmethoden. Zo worden de absolute 
verliezen in rekening gebracht (en niet relatief). Conform de conventie binnen de energieprestatiemethodiek 
wordt de eindenergie gedefinieerd als de energie die aan de gebruiker afgeleverd en gefactureerd wordt. 
Afhankelijk van de plaats van de warmtemeter worden verliezen van bepaalde componenten zoals een 
onderstation, leidingen, ... (namelijk voor of na de meter) ingerekend in het eindenergieverbruik of in het 
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primair energieverbruik. In beide gevallen worden ze echter ingerekend, en het uiteindelijke eindresultaat is 
identiek, ongeacht de plaats van inrekening. 

Het Vlaamse Gewest zal in 2013 een studie aanbesteden om het ontwerpvoorstel van methode om het 
rendement en de primaire energiefactor van een externe warmtelevering te bepalen, uit te testen en aan te 
vullen. 
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3.2 Stakeholdersbevraging  

Het VEA organiseerde in 2012 een stakeholdersbevraging over de EPB-berekeningsmethodiek waarbij de 
stakeholders verbetervoorstellen konden indienen. Het VEA selecteerde uiteindelijk 26 verbetervoorstellen en 
legde ze voor aan de andere gewesten op het EPB-platform. Deze voorstellen werden meegenomen bij het 
opmaken van de prioriteitenlijst van het EPB-platform. 

3.2.1 Doelstelling stakeholdersbevraging 

De stakeholdersbevraging had als doel na te gaan welke aanpassingen aan de EPB-berekeningsmethodiek 
cruciaal zijn. Enerzijds om de doelstellingen voor de middellange termijn (2016 – 2021) inzake het 
stelselmatig verstrengen van de EPB-eisen te kunnen realiseren. Anderzijds om de berekeningsmethode 
hiervoor toekomstvast (future proof) te maken. 

3.2.2 Methodologie 

Verloop van de stakeholdersbevraging 

De stakeholdersbevraging verliep zoals een brainstorm, waarbij eerst ideeën verzameld werden en nadien 
geconvergeerd werd. Het proces wordt geschetst in Figuur 24. De verschillende stappen worden hieronder 
kort uitgelegd.  

 

Figuur 24 - Verloop van de stakeholdersbevraging 

Startmoment  

De startsessie van de stakeholdersbevraging vond plaats op 19 maart 2012. De stakeholdersbevraging werd 
eerst gekaderd in de context van de evaluatie van de EPB-berekeningsmethodiek. Het doel van de bevraging 
en de vraagstelling stonden centraal.  

De centrale vraagstelling van de stakeholdersbevraging was: welke verbeteringen aan de EPB-
berekeningsmethodiek zijn cruciaal om de energieprestatie van lage en zeer lage energie gebouwen 
adequaat en verfijnd te kunnen berekenen? 

De stakeholders kregen de mogelijkheid verbetervoorstellen aan de berekeningsmethodiek aan te brengen, 
rekening houdend met de achterliggende filosofie en de basisprincipes van de EPB-berekeningsmethodiek. 
De eerste ideeën van de stakeholders werden tijdens de startsessie al verzameld.  

Input van de stakeholders na het startmoment 

Na de startsessie kregen de stakeholders zes weken tijd om de volgende drie sjablonen in te vullen:  

- de verbetervoorstellen als antwoord op de centrale vraagstelling. Elke stakeholder kon 
maximaal drie verbetervoorstellen indienen. Naast het kernidee van het verbetervoorstel werd 
ook de probleemomschrijving gevraagd. Het VEA wilde hiermee de problemen met de huidige 
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berekeningsmethodiek in kaart brengen, waaraan de voorgestelde verbeteringen een 
oplossing zouden bieden;  

- nieuwe ideeën over het inrekenen van de energiebesparing van innovatieve technieken, 
maatregelen en toepassingen. Dit wordt verder besproken in 0.; 

- feedback op de criteria voor het prioriteren van de verbetervoorstellen. Het VEA had een aantal 
criteria voorgesteld. Via de sjabloon konden de stakeholders aanduiden welke criteria de 
belangrijkste waren. Ze mochten ook nieuwe criteria voorstellen. 

Verduidelijken en prioriteren van de verbetervoorstellen 

Na 30 april 2012 werden alle binnengekomen sjablonen nagelezen en waar nodig werden verduidelijkingen 
over de verbetervoorstellen gevraagd. Nadien toetste het VEA de verbetervoorstellen aan de 
uitsluitingscriteria. De overgebleven verbetervoorstellen werden verder uitgesplitst en in geval van 
gelijkaardige voorstellen samengenomen, tot een eenduidige lijst. 

Het VEA prioriteerde de lijst van weerhouden verbetervoorstellen, rekening houdend met de input van de 
stakeholders in de sjabloon van de verbetervoorstellen. Deze lijst werd voorgelegd op de tweede en laatste 
sessie van de stakeholdersbevraging. 

Afsluitmoment 

De slotsessie werd georganiseerd op 25 juni 2012. De input van de stakeholders en de geprioriteerde lijst van 
weerhouden verbetervoorstellen werden voorgesteld. De stakeholders gaven tijdens een interactieve sessie 
feedback op de prioriteiten. 

3.2.3 Uitsluitingscriteria 

Het VEA toetste de verbetervoorstellen van de stakeholders aan volgende uitsluitingscriteria: 

- het verbetervoorstel gaat niet over de rekenmethodiek (bijvoorbeeld: de voorstellen over de 
EPB-eisen, de EPB-software, …); 

- het verbetervoorstel is al in onderzoek: de problematiek die aangehaald wordt betreft een 
thema dat al onderzocht wordt in de lopende of al geplande studies van het EPB-platform 
(bijvoorbeeld in de Epicoolstudie, de studie ASB, de geplande studie rond externe 
warmtelevering, …); 

- het voorstel is in strijd met de volgende basisprincipes van de rekenmethodiek. De 
basisprincipes worden opgesomd in 3.1.3.  

Op basis daarvan werd beslist om de voorstellen te weerhouden of niet. De lijst van de weerhouden en niet-
weerhouden verbetervoorstellen is opgenomen in  bijlage 2. 
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3.2.4 Het prioriteren van de verbetervoorstellen 

26 weerhouden verbetervoorstellen 

Het prioriteren van de verbetervoorstellen gebeurde aan de hand van een aantal criteria. De criteria waren 
aanvankelijk: 

- het aantal gebouwen waarin het toegepast wordt/kan worden; 

- het aantal E-peilpunten verbetering; 

- de grootte van de bewezen reële energiebesparing; 

- de aanwezigheid van een onderbouwing van de voorgestelde oplossing tot opname in de 
methodiek; 

- de maturiteit van de technologie. 

De stakeholders konden de twee belangrijkste criteria aanduiden en eventueel nieuwe criteria voorstellen. 
Twintig stakeholders gaven input rond de criteria voor prioriteiten.  

In Tabel 17 wordt per criterium opgenomen hoeveel stakeholders het betreffende criterium als het 
belangrijkste beschouwden. De grootte van de bewezen reële energiebesparing kreeg de meeste voorkeuren. 
Als gevolg van de feedback van de stakeholders werd een extra criterium weerhouden, namelijk de 
nauwkeurigheid van de EPB-berekening, verhoogde nauwkeurige ingave en wetenschappelijke correctheid. 

 

7 Het aantal gebouwen waarin dit toegepast wordt/kan worden (aantal m² per sector) 

6 Het aantal E-peilpunten verbetering 

10 De grootte van de bewezen reële energiebesparing 

5 De aanwezigheid van een onderbouwing van de voorgestelde oplossing tot opname in de methodiek 

1 De maturiteit van de technologie 

3 
De nauwkeurigheid van de EPB-berekening zonder verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de EPB-
software / Verhoogde nauwkeurigheid ingave / Wetenschappelijke correctheid 

Tabel 17 - Feedback van de stakeholders op de criteria voor de prioriteiten 

De stakeholders dienden 68 sjablonen met verbetervoorstellen in. In de sjablonen met innovatievoorstellen 
zaten nog drie extra verbetervoorstellen. In sommige sjablonen waren meerdere probleempunten 
opgenomen, deze werden dan opgesplitst. Voorstellen die dicht bij elkaar lagen werden samengenomen. Na 
samennemen en uitsplitsen van de voorstellen, bestond de lijst uit 72 afzonderlijke verbetervoorstellen. Deze 
verbetervoorstellen werden eerst getoetst aan de uitsluitingscriteria. 26 voorstellen werden weerhouden.  

Het VEA prioriteerde de lijst van 26 weerhouden verbetervoorstellen vervolgens op basis van volgende 
criteria (in volgorde van belang): 

- de grootte van de bewezen reële energiebesparing; 

- het aantal gebouwen waarin het toegepast wordt/kan worden (in m²/sector); 

- het aantal E-peilpunten verbetering; 

- de aanwezigheid van een onderbouwing van de voorgestelde oplossing tot opname in de 
methodiek; 

- de verhoogde nauwkeurigheid, wetenschappelijke correctheid. 

Opdeling van de lijst in categorieën 

Het onderzoek naar deze 26 verbetervoorstellen kan niet gelijktijdig opstarten. Sommige voorstellen zijn 
eerder beperkt, andere zijn zeer complex en omvatten verschillende domeinen. Daarom is het wenselijk om 
een onderscheid te maken in verschillende categorieën van complexiteit. 

Het VEA gebruikt hiervoor de COCD-box methode (zie www.COCD.org). Dit is een methode waarin een 
verzameling ideeën wordt onderverdeeld in 3 categorieën: 

- gewone, realiseerbare ideeën (blauwe ideeën):    NOW  

- originele, realiseerbare ideeën (rode ideeën):    WOW  

- originele ideeën die (nog) niet realiseerbaar zijn (gele ideeën): HOW   
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Feedback van de stakeholders 

Het VEA heeft de 26 weerhouden verbetervoorstellen in de verschillende categorieën onderverdeeld (NOW, 
WOW en HOW) en stelde het resultaat aan de stakeholders voor op 25 juni 2012. 

Tijdens deze sessie gaven de aanwezige stakeholders in vier kleine groepen feedback op het voorstel. Eerst 
toetsten de stakeholders af of de inschatting naar type idee (gewoon, uitdagend en haalbaar of nog niet 
haalbaar) correct was. Aan de hand van een goede onderbouwing en bij eensgezindheid, verhuisde een 
verbetervoorstel van categorie. 

Elke aanwezige persoon kreeg vervolgens zes stickers. De stickers hadden de drie verschillende kleuren van 
de categorieën (blauw voor de NOW-categorie, rood voor de WOW-categorie en geel voor de HOW-
categorie). Iedereen kreeg de tijd om per categorie twee stickers te kleven op het verbetervoorstel dat voor 
zijn/haar sector prioritair was. Hiermee stelde elke groep een top zes van projecten op. Volgend aantal 
verbetervoorstellen met de meeste stickers voor elke categorie werden weerhouden: 

- twee blauwe ideeën (NOW); 

- drie rode ideeën (WOW); 

- één geel idee (HOW). 

Na de interactieve sessie kreeg elke groep de gelegenheid om zijn top zes voor te stellen voor de hele groep. 
Na de sessie bezorgde het VEA het voorstel van prioritaire onderzoeksthema’s per categorie aan de 
stakeholders. Ze kregen de mogelijkheid om tot 14 september 2012 schriftelijke feedback te bezorgen op de 
inschaling en de prioriteiten. Deze schriftelijke input werd meegenomen voor het verder prioriteren van de lijst 
van 26 verbetervoorstellen. 

3.2.5 Uitkomst van de stakeholdersbevraging 

Het VEA stelde eerst een geprioriteerde lijst op door aan elk verbetervoorstel een gewicht toe te kennen voor 
elk criterium. Hierbij werd rekening gehouden met de feedback van de stakeholders op de verschillende 
criteria. Het door de stakeholders belangrijkst gevonden criterium kreeg een grotere weegfactor.  

Bij het inwerken van de feedback van de stakeholders op de prioriteiten, kregen de verbetervoorstellen die de 
meeste stemmen kregen van de stakeholders ook een grotere weegfactor. De oorspronkelijke prioriteitenlijst 
werd zo aangepast tot Tabel 18. Deze geprioriteerde lijst legde het VEA voor aan de andere gewesten. 
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1 Reële ontwerpretourtemperatuur valideren L eenvoudig 

2 Passieve koeling m.b.v. warmtepompen (residentieel) Y eenvoudig 

3 Zonnecollectoren: methode bijsturen met reële productgegevens K eenvoudig 

4 Koeling in woningen => productwaarden I eenvoudig 

5 Aanpassing correctiefactor isolatie voor in situ gespoten PUR (bij grotere dikte) D eenvoudig 

6 Andere tappunten buiten rekenvolume op zelfde circulatieleiding meerekenen X eenvoudig 

1 SWW vaste waarde opwekkingsrendement => productwaarde J complex 

2 Pref/npref op basis van vermogen => aanpassen N complex 

3 Hybride toestellen inrekenen O complex 

4 Verfijnen van de categorieën thermische massa B complex 

5 PV: verbeterde opbrengstcijfers U complex 

6 Pompenergie: werkelijke gegevens i.p.v. forfaitaire waarden H complex 

7 Aanpassing parameter fmod (daglichtsturing) V complex 

8 Zonnecollectoren: verwarmingsondersteuning T complex 

9 Productwaarden voor opwekkingsrendement plaatselijke kachels G complex 

10 Bijlage E EPW lineaire warmteweerstand herzien (circulatieleidingen) S complex 

11 Inrekenen variabele prestaties glas F complex 

1 Collectieve systemen, methodiek herzien (verwarming en SWW) R 
heel 

complex 

2 Zonnestraling op zonwering correcter inrekenen (niet steeds loodrechte inval) E 
heel 

complex 

3 Bouwknopen - vereenvoudiging/aanpassing van de methodiek C 
heel 

complex 

4 Energiebuffering Z 
heel 

complex 

5 Verfijning van de integratie van micro-WKK W 
heel 

complex 

6 Kleine tijdsstappen / uurmethode A 
heel 

complex 

7 Plaatselijke verwarming in combinatie met centrale verwarming mogelijk maken M 
heel 

complex 

8 Herziening tabel 8 EPU (systeemrendementen) P 
heel 

complex 

9 
Rendement installaties i.f.v. isolatiekwaliteit en seizoen/intermitterende 
warmtevraag 

Q 
heel 

complex 

 

Tabel 18 - Geprioriteerde verbetervoorstellen per categorie (incl. input stakeholders) 
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3.2.6 Uitkomst na overleg met de drie gewesten 

Prioriteren van de openstaande punten van het EPB-platform 

Het VEA voegde de geprioriteerde lijst van de stakeholders toe aan de lijst met openstaande punten van het 
EPB-platform. Deze openstaande punten betreffen al gekende gewenste aanpassingen aan de EPB-
berekeningsmethodiek van de drie gewesten. 

De volledige lijst met in totaal 51 punten, werd door de gewesten opnieuw geprioriteerd. Dit gebeurde op 
dezelfde wijze als bij de stakeholdersbevraging. Eerst werden de openstaande punten onderverdeeld in de 
categorieën NOW (eenvoudige aanpassingen), WOW (complexere aanpassingen) en HOW (heel complexe 
aanpassingen) en per categorie heeft elk gewest met behulp van stickers zijn top drie aangegeven. Het 
voorstel met het meest aantal stickers (per categorie) kreeg de hoogste prioriteit, enz… Bij een gelijk aantal 
stemmen werd na bespreking en unanimiteit een volgorde afgesproken tussen de gewesten. 

Prioriteiten van het EPB-platform 

De finale lijst van prioriteiten van het EPB-platform wordt weergegeven in Tabel 15. De punten die met een 
sterretje (*) zijn aangeduid, zijn afkomstig uit de stakeholdersbevraging van het VEA. 

De overige openstaande punten die nog niet in de prioriteitenlijst zijn opgenomen, zullen in een volgende stap 
verder worden geprioriteerd, van zodra enkele punten uit de prioriteitenlijst opgelost zijn en geschrapt kunnen 
worden. 

  



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             63 

 

3.3 Epicoolstudie  

De Epicoolstudie heeft de methode voor koeling in woongebouwen, kantoren en scholen en de methode voor 
oververhitting in woongebouwen onderzocht en aanpassingen aan de berekeningsmethodiek voorgesteld. 

Het VEA stelt voor om deze nieuwe berekeningsmethode toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe Altransoftware 
verplicht worden voor alle aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en meldingen vanaf 1 januari 
2014. De Altransoftware is samen met de andere gewesten ontwikkeld en bevat de voorgestelde 
aanpassingen uit de Epicoolstudie. Het eindrapport van de Epicoolstudie werd gepubliceerd op de website 
van het VEA.  

3.3.1 Omschrijving van de studie  

Het verfijnen van de EPB-berekeningsmethodes voor het berekenen van het primaire energieverbruik voor 
koeling in woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen en het verfijnen van de methode voor oververhitting 
in woongebouwen kwam in 2008 als een van de prioritaire aanpassingen naar boven bij het overleg tussen de 
gewestelijke administraties. 

Leefmilieu Brussel/BIM lanceerde begin 2008 een offertevraag om een voorstel tot wijziging van de 
energieprestatieberekeningsmethode voor koeling uit te werken.  

De uitvoering van de studie werd begin 2009 toegewezen aan de KUL. De KUL verzamelde een breed 
consortium van Vlaamse universiteiten (KUL, UGent), Waalse universiteiten (ULG,UMons) en studiebureaus 
(Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau, Ingenium nv en Physibel) om de studieopdracht uit te voeren. 

De studie bestond uit vijf werkpakketten:  

- Werkpakket 1: Basisrandvoorwaarden dynamische simulaties en definitie referentiegebouwen; 

- Werkpakket 2: Passieve koelsystemen, met analyse van de oververhitting, zonwering en 
beschaduwing, ventilatietechnieken, betonkernactivering, dubbele gevels en atria;  

- Werkpakket 3: Actieve koeling: opwekkingsrendement koelsystemen, absorptiekoeling, vrije 
koeling, geothermische systemen, latente koelbehoefte en voorkoelen van de ventilatielucht; 

- Werkpakket 4: Simulaties; 

- Werkpakket 5: Voorstel implementatie wijziging energieprestatieberekening. 

De studie werd opgestart in januari 2009 en zou een jaar duren, maar werd verlengd.  

Uit de studie kwamen voorstellen om bepaalde aspecten in de EPW- en EPU-berekeningsmethode aan te 
passen. Andere onderzochte aspecten leiden niet tot een wijziging aan de EPB-berekeningsmethodiek. 
Sommige omwille van een te grote complexiteit of nog te weinig onderbouwing. Andere omdat het onderzoek 
aantoonde dat geen wijzigingen nodig waren.  

De gewestelijke administraties toetsten de voorstellen in werkpakket 5 aan een aantal criteria, zoals de 
handhaafbaarheid en de beschikbaarheid van de vereiste invoergegevens bij de berekening. Het voorstel van 
wijzigingen aan de berekeningsmethode wordt hieronder in detail besproken. 

3.3.2 Wijzigingen aan de rekenmethodiek voor woongebouwen (EPW) 

Netto-energiebehoefte voor koeling 

De voorgestelde aanpassingen zorgen ervoor dat de resultaten voor de netto-energiebehoefte voor koeling 
dichter aanleunen bij de dynamische simulaties die uitgevoerd werden in het kader van de Epicoolstudie. Dit 
betekent een verlaging van de netto-energiebehoefte voor koeling ten opzichte van de huidige methode. Het 
verschil is het grootst bij wooneenheden met een klein volume. 

Volgende aanpassingen worden voorgesteld: 

- verhoogde veiligheidsmarges met betrekking tot de klimaatcondities (de verhoging met 10% 
van de zonnewinsten voor de koelberekening in de huidige methode is weggelaten, de 
maandgemiddelde buitentemperatuur bij de berekening van de transmissie- en 
ventilatieverliezen wordt met 1 °C verhoogd in plaats van met 2°C in de huidige methode); 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/eindrapportR15epicool.pdf
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- aanpassing van de interne warmtewinsten in geval van wooneenheden met een volume kleiner 
of gelijk aan 192 m³ (de interne winsten worden in de huidige methode overschat, waardoor 
kleine wooneenheden moeilijk aan de eis op het risico van oververhitting kunnen voldoen). 

 

Het VEA stelt voor om de aanpassing van de interne warmtewinsten voor wooneenheden kleiner dan of gelijk 
aan 192 m³ toe te passen voor alle dossiers met vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014 en 
ook voor alle dossiers met EPB-aangifte vanaf 1 januari 2014. 

Oververhittingsindicator 

Volgende aanpassingen worden voorgesteld voor de berekening van de oververhittingsindicator: 

- berekenen van de oververhittingsindicator gebaseerd op een binnentemperatuur van 23°C in 
plaats van 18°C; 

- berekening van de ventilatie- en transmissieverliezen waarbij een gemiddelde maandelijkse 
buitentemperatuur wordt aangenomen die met 1°C wordt vermeerderd ten opzichte van de 
huidige methode waarbij een vermeerdering van de buitentemperatuur niet wordt toegepast; 

- bij de berekening van de ventilatieverliezen wordt ook rekening gehouden met het openen van 
vensters (naast bewuste ventilatie, in/exfiltratie en de overventilatie in het geval de 
mechanische afvoerdebieten worden gebruikt als warmtebron voor een warmtepomp voor de 
bereiding van warm tapwater, in de huidige methode).  

- aanpassen van de drempelwaarden voor de oververhittingsindicator, voor de onderste en 
bovenste drempelwaarde worden respectievelijk 1000 en 6500 Kh voorgesteld in plaats van 
8000 en 17500 Kh. 
 

Het geheel van deze aanpassingen heeft als effect dat de waarschijnlijkheid op het plaatsen van actieve 
koeling sterk vermindert. De maximale waarschijnlijkheid in het gamma van onderzochte gebouwen in de 
Epicoolstudie bedroeg 11%. 

Er wordt voorgesteld om de eis van het risico op oververhitting af te toetsen op niveau van de wooneenheid 
(EPW-volume), in plaats van op niveau van de verschillende energiesectoren. De reden hiervoor is dat voor 
sommige energiesectoren de eis onmogelijk gehaald kan worden (bijvoorbeeld een ingesloten badkamer met 
een apart verwarmingssysteem). 

Zonwering en beschaduwing 

In de Epicoolstudie werd de methode voor het inrekenen van zonwering en beschaduwing bestudeerd.  

De reductiefactoren en gebruiksfactoren van de zonwering werden onderzocht. De waarden bij ontstentenis 
van de reductiefactoren werden niet veranderd, omdat dit per definitie een slechte waarde is. In de methode 
blijft het mogelijk om de waarden bekomen uit de Europese norm EN 13363-1 of uit de EPB-
productgegevensdatabank te gebruiken. 

Het EPB-platform stelt voor om de gebruiksfactor van de zonwering nauwkeuriger te bepalen door rekening te 
houden met:  

- het type gebouw (residentieel of niet-residentieel) (in huidige methode aanwezig); 

- de wijze van bediening (automatisch of manueel) (in huidige methode aanwezig); 

- de oriëntatie en de helling van de beglaasde oppervlaktes (nieuw voorstel); 

- maandelijkse waarde in plaats van de huidige constante waarde (nieuw voorstel).  

De nieuwe waarden zijn afgeleid uit dynamische simulaties waarbij recente klimaatdata werd gebruikt. 

In de huidige berekeningsmethodiek zijn de twee waarden bij ontstentenis voor beschaduwing constant over 
het hele jaar (0,6 voor de verwarmingsberekening en 0,8 voor de koelberekening en de evaluatie van het 
risico op oververhitting). Deze worden vervangen door maandelijkse beschaduwingsfactoren die 
overeenkomen met een specifieke horizonhoek (25° voor verwarmingsberekeningen en 15° voor de 
koelberekening en de evaluatie van het risico op oververhitting) die direct met de invallende bezonning zonder 
beschaduwing wordt vermenigvuldigd. Naast de waarden bij ontstentenis blijft het mogelijk om de 
gedetailleerde overstekhoeken voor de beschaduwing van vaste gebouwelementen in te rekenen. De enige 
wijziging in de detailberekening van beschaduwing betreft het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 
obstakels die vastzitten aan het gebouw en obstakels uit de omgeving, voor horizonhoeken groter dan 60°. 

De nieuwe beschaduwingsfactoren werden bepaald met behulp van dynamische simulaties. 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             65 

 

Voorkoeling ventilatielucht 

In de Epicoolstudie werd een voorstel van methode uitgewerkt ter bepaling van de energieprestatie van 
methodes voor voorkoeling van de ventilatielucht. Het betreft een berekeningsmethode voor aarde-lucht-
warmtewisselaars (ook bekend als grondbuizen) en aarde-water-warmtewisselaars en verdampingskoeling. 
Binnen de huidige berekeningsmethodiek is het niet mogelijk om dergelijke systemen in te rekenen. De 
toepassing ervan kent echter een sterke uitbreiding, zowel voor woningen als voor kantoren. 

3.3.3 Wijzigingen aan de rekenmethodiek voor kantoren en scholen (EPU)  

Netto-energiebehoefte voor koeling 

De Epicoolstudie heeft de EPB-berekeningsmethode voor de netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling in 
kantoor- en schoolgebouwen geëvalueerd. In eerste instantie werd nagegaan in hoeverre de bestaande 
keuze van rekenparameters in de berekeningsmethode gerechtvaardigd is. In tweede instantie werd 
nagegaan of de EPB-berekeningsmethode voor kantoor- en schoolgebouwen kon uitgebreid worden met een 
methode om het risico op oververhitting te begroten, naar analogie met de berekeningsmethode voor 
woningen. Dit gebeurde door de resultaten van de EPB-berekeningen voor enkele referentiegebouwen te 
vergelijken met de resultaten van dynamische gebouwsimulaties.  

Uit de vergelijking van de resultaten volgden voorstellen voor aanpassingen aan de EPB-
berekeningsmethode: 

- De vaste weegfactor w (die in de huidige methode 1.5 bedraagt als er actieve koeling wordt 
toegepast en 1.0 indien er geen actieve koeling is) wordt vervangen door de factor pcool, dit 
is de conventionele waarschijnlijkheid voor het plaatsen van actieve koeling. Dezelfde aanpak 
zoals in de EPW-methode wordt hier voorgesteld; 

- Bij de bepaling van de ventilatieverliezen wordt nachtventilatie mee in beschouwing 
genomen. 

De Epicoolstudie baseerde zich op dynamische simulaties met gemiddelde klimaatdata. Om te  beoordelen of 
de koelbehoefte, bepaald op basis van dergelijke data, representatief was voor de gemiddelde koelbehoefte 
over meerdere jaren werden bijkomende dynamische simulaties uitgevoerd. Om de invloed van warmere en 
koelere jaren die elkaar afwisselen te onderzoeken, werd met de klimaatdata voor temperatuur en bezonning 
van 2004 tot en met 2008 van het KMI gerekend. Bovendien ging de Epicoolstudie uit van gebouwmodellen 
met een beperkt aantal (reken)zones. Ook de representativiteit van dit uitgangspunt werd onderzocht door 
aanvullende simulaties uit te voeren op gebouwmodellen met een groter aantal zones. Uit deze voorstudies 
bleek dat de aanpak van de Epicoolstudie voldoende representatief was, maar dat de berekende 
koelbehoefte enigszins aan de optimistische kant was (maximale onderschatting met 20%). In het afleiden 
van de aanpassingen werd hiermee rekening gehouden. 

Koude-opwekkers 

In de huidige versie van de berekeningsmethode wordt het bepalen van het primair energieverbruik voor 
koeling gereduceerd tot de volgende stappen. 

1. op basis van de gebouwgeometrie en bouwfysica wordt een maandelijkse netto-
energiebehoefte bepaald per energiesector; 

2. op basis van het systeemrendement voor koeling wordt de maandelijkse bruto-
energiebehoefte bepaald per energiesector; 

3. vervolgens wordt het maandelijks eindenergieverbruik voor koeling bepaald via het 
opwekkingsrendement en het al dan niet preferent zijn van verschillende installaties. 

Voor zowel de fcool,pref als de gen,cool wordt ofwel een waarde uit een tabel genomen of wordt verwezen naar 
NBN EN 14511 voor de bepaling van de EER.  

Er wordt, als de gebruiker aangeeft dat er geen actieve koeling aanwezig is, een fictieve koeling in rekening 
gebracht, waarbij de EER op 5 wordt geplaatst. Deze werkwijze van fictieve koeling werd opgenomen in de 
huidige rekenmethodiek in de gedachte dat na oplevering van het gebouw, de installatie van een koelmachine 
mogelijk zou zijn indien de koellasten relatief hoog zouden zijn.  

De huidige methodiek beperkt zich dus tot het ingeven van hoogstens één enkel getal (EER) voor de 
koelmachine. Voor alle andere parameters wordt gebruik gemaakt van gegevens (gebouw gerelateerd) die al 
nodig zijn voor andere berekeningen. 
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De Epicoolstudie formuleert een voorstel om de bepaling van de parameter gen,cool voor verschillende types 
koelmachines op een meer verfijnde manier te bepalen: 

- toevoegen van een methode voor free-chilling (dit is een vorm van koeling waarbij het koelwater van 
een koelsysteem gekoeld wordt zonder gebruik te maken van een koelmachine): 

1. free-chilling door lucht; 
2. geo-cooling / gesloten systeem; 
3. geo-cooling / open systeem; 

- toevoegen van een methode voor nieuwe types koelmachines (ten opzichte van de huidige methode); 
1. luchtgekoelde klimaatregelaar; 
2. luchtgekoelde multisplit; 
3. multisplit-systeem met variabel koelmiddeldebiet (VRF); 
4. watergekoelde klimaatregelaar; 
5. watergekoeld multisplit-systeem; 
6. luchtgekoelde koelgroep voor koelwater met of zonder aparte condensor; 
7. watergekoelde koelgroep voor koelwater met of zonder aparte condensor; 
8. thermisch aangedreven koelmachine. 

Voorkoeling ventilatielucht 

In de Epicoolstudie werd een voorstel van methode uitgewerkt ter bepaling van de energieprestatie van 
methodes voor voorkoeling van de ventilatielucht. Het gaat over een berekeningsmethode voor aarde-lucht-
warmtewisselaars (ook bekend als grondbuizen) en aarde-water-warmtewisselaars, en verdampingskoeling. 
Op dit moment is het niet mogelijk dergelijke systemen in rekening te brengen in de huidige methodiek. De 
toepassing ervan kent echter een sterke uitbreiding, zowel voor woningen als voor kantoren.  

Zonwering en beschaduwing 

Dezelfde aanpassingen als bij residentiële gebouwen zijn van toepassing (zie 3.3.2). 

Hulpenergie 

Aangezien de parameter gen,cool voor verschillende types koelmachines op een meer verfijnde manier wordt 
bepaald, is het ook nodig om de bijbehorende hulpenergie van deze koelmachines op een verfijnde manier in 
rekening te brengen. Een voorstel werd hiervoor toegevoegd aan de methode. 

3.4 Andere gewenste wijzigingen  

In dit hoofdstuk worden nog enkele aanvullende gewenste wijzigingen aan de EPB-berekeningsmethodiek 
voorgesteld en toegelicht. 

3.4.1 Elektrische weerstandsverwarming bij warmtepompen 

In de EPW- en EPU-berekeningsmethodiek is het formalisme van een preferente en niet-preferente 
warmteopwekker ingevoerd om te gebruiken bij berekeningen waarbij meerdere warmte-opwekkers instaan 
voor de verwarming en/of koeling van energiesectoren en voor de bereiding van warm tapwater. Dit is het 
geval bij systemen waarbij meerdere verschillende warmte-opwekkers naast elkaar functioneren of waarbij de 
ene warmte-opwekker als back-up dient voor de andere. 

Ook bij warmtepompen met ingebouwde elektrische weerstand moet dit formalisme toegepast worden, 
aangezien in dit geval de elektrische weerstand als back-up dient.  

Het VEA stelt bij de handhaving vast dat verslaggevers hierover regelmatig fouten maken door de elektrische 
weerstand niet mee te rekenen (zowel bij ruimteverwarming als bij warm tapwater). Om te verduidelijken dat 
ook in dit geval het formalisme van preferente en niet-preferente opwekkers moet worden gevolgd, wordt 
voorgesteld om dit expliciet in de teksten van EPW en EPU op te nemen. 

In de toekomst plant het EPB-platform onderzoek om de rekenmethodiek preferente en niet-preferente 
opwekkers te herzien (prioriteit 1 in de WOW-categorie, zie 3.1.3). Om een mogelijke snellere 
tussenoplossing voor het inrekenen van elektrische weerstandsverwarming bij warmtepompen mogelijk te 
maken, wordt in het tekstvoorstel toegevoegd dat de minister bijkomende en/of afwijkende specificaties kan 
vastleggen. 
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Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014 en ook voor alle dossiers met EPB-aangifte vanaf 1 
januari 2014. Enerzijds omdat de huidige methode niet zal veranderen, maar wel zal worden verduidelijkt.  
Anderzijds om de mogelijke snellere tussenoplossing voor een nieuwe berekeningsmethode voor 
warmtepompen met een elektrische weerstand al sneller te kunnen toepassen.  

3.4.2 Houtpellets en houtbriketten als aparte brandstof beschouwen 

Bijlage F van bijlage V bij het Energiebesluit (EPW) bevat een tabel met verschillende brandstoffen. Deze 
tabel bevat de factoren voor de verhouding van de onderste tot de bovenste verbrandingswaarde van de 
verschillende brandstoffen. Houtpellets en houtbriketten komen in deze tabel niet als aparte brandstof voor, 
maar worden behandeld als hout. 

Het voorstel is om de tabel uit te breiden met een aparte categorie voor de houtpellets en houtbriketten, met 
als waarde 0,91 voor de verhouding van de onderste tot de bovenste verbrandingswaarde. 

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

3.4.3 Fotovoltaïsche panelen site/perceelsgebonden 

In de huidige EPB-berekeningsmethodiek is het enkel mogelijk om gebouwgebonden (op het gebouw) 
fotovoltaïsche installaties in te rekenen. Enkel fotovoltaïsche zonne-energiesystemen die volledig geplaatst 
zijn op het gebouw waar het beschouwde EPW- of EPU-volume deel van uitmaakt (d.w.z. op daken of 
gevels), en waarvoor het E-peil berekend wordt, worden beschouwd. Als de fotovoltaïsche installatie zich op 
een losstaand bijgebouw of op een andere plaats op het perceel, los van het gebouw, bevindt, mag deze 
installatie niet worden ingerekend. 

Overeenkomstig artikel 4.5.1 van het Energiedecreet mag een directe lijn momenteel niet zonder 
toestemming van de VREG getrokken worden als deze de eigen site overschrijdt. Opgewekte elektriciteit door 
een fotovoltaïsche installatie op het ene perceel, kan dus niet zonder meer geleverd worden aan een gebouw 
op een ander perceel. 

Hierdoor komt de opgewekte elektriciteit door een fotovoltaïsche installatie normaal gezien ten goede aan het 
gebouw dat zich op het perceel bevindt. Het voorstel is om de verplichting van een fotovoltaïsche installatie 
op het gebouw te schrappen en te vervangen door een fotovoltaïsche installatie op hetzelfde perceel.  

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014.  

3.4.4 Vermenigvuldigingsfactor m 

In §7.8.4 van bijlage V bij het Energiebesluit (EPW) staat vermeld dat de vermenigvuldigingsfactor msec i kan 
variëren tussen 1.0 en 1.5. De waarde bij ontstentenis van msec i is 1.5. Om gunstigere waarden te bepalen 
wordt verwezen naar bijlage B van bijlage V bij het Energiebesluit. 

Het is mogelijk om op basis van de berekeningswijze volgens bijlage B en door slechte afstelling van de toe- 
en/of afvoermonden of door grote lekverliezen van de leidingen, een hogere waarde dan 1.5 voor de 
vermenigvuldigingsfactor m te bekomen. Het is dus mogelijk dat de vermenigvuldigingsfactor groter is dan 
1.5, waarbij de waarde van ontstentenis nog altijd mag worden gebruikt.  

Het voorstel is om de zin met vermelding dat de waarde kan variëren tussen 1.0 en 1.5 te schrappen. Over dit 
voorstel is een akkoord binnen het EPB-platform. 

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

3.4.5 Collectieve installaties voor één collectief woongebouw 

Op dit moment mogen de betere opwekkingsrendementen voor collectieve installaties voor de bereiding van 
warm tapwater enkel worden toegepast als de collectieve installatie meerdere EP-volumes bedient. Een 
project met slechts één collectieve wooneenheid (bijvoorbeeld een gebouw met studentenkamers) kan 
hierdoor geen gebruik maken van de betere opwekkingsrendementen voor warm tapwater. In principe komt 
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het vaak neer op gelijkaardige installaties als bijvoorbeeld in appartementsgebouwen. Logischerwijze zouden 
de betere opwekkingsrendementen voor collectieve installaties voor warm tapwater ook gebruikt mogen 
worden voor collectieve wooneenheden. 

Dezelfde problematiek stelt zich bij de berekeningsmethode van de combilus. Deze methode is ook enkel 
geldig voor projecten waarbij de combilus minstens twee EP-volumes bedient. Een project met slechts één 
collectieve wooneenheid kan deze methode dus niet gebruiken. Ook in collectieve woongebouwen kunnen 
combilussen voorkomen en logischerwijze zou dezelfde methodiek moeten kunnen worden toegepast op 
deze gebouwen. 

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

3.4.6 Waarde bij ontstentenis voor opwekkingsrendementen 

De gewesten kwamen op het EPB-platform  overeen om een waarde bij ontstentenis vast te leggen voor het 

opwekkingsrendement (gen,heat) voor ruimteverwarming. In de huidige berekeningsmethodiek is er geen 
enkele waarde bij ontstentenis om op terug te vallen als de verslaggever niet beschikt over de juiste 
productgegevens van de fabrikant. 

Het voorstel voorziet voor de waarde bij ontstentenis een opdeling in enkele categorieën van warmte-
opwekkers: 

- Ketels en luchtgeneratoren:  gen,heat = 73% 

- Warmtepompen lucht-lucht:  gen,heat = 1,25 

- Andere warmtepompen:  gen,heat = 2 

Voor elektrische weerstandsverwarming en voor plaatselijke toestellen is het niet nodig om een waarde bij 
ontstentenis te ontwikkelen omdat hiervoor in de huidige rekenmethodiek al een vaste waarde beschikbaar is.  

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

3.4.7 Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht 

Verduidelijken definitie van geëist buitenluchttoevoerdebiet 

In bijlage B.2 van bijlage V bij het Energiebesluit (EPW) wordt de reductiefactor voor voorverwarming van de 
ventilatielucht bepaald. Als er geen meting gebeurt van de mechanische toevoerdebieten, dan moet gerekend 
worden met de som van de geëiste buitenluchttoevoerdebieten per ruimte. Het is in bijlage B.2 echter niet 
duidelijk of het eventueel aanwezige recirculatiedebiet moet ingerekend worden. Het voorstel is om dit te 
verduidelijken in de tekst.  

Er wordt vanuit gegaan dat er niet geweten is of er recirculatie optreedt of niet. Het is dan logisch om bij het 
bepalen van het geëiste buitenluchttoevoerdebiet voor een ruimte ervan uit te gaan dat er geen recirculatie is 
(dit is namelijk niet verplicht) en dat het volledige geëiste debiet met buitenlucht wordt vervuld. 

Ook moet er verduidelijkt worden dat het enkel gaat om de ruimten die bediend worden door het betreffende 
warmteterugwinapparaat. In de huidige tekst kan geïnterpreteerd worden dat alle ruimten in het EPW-volume 
worden bedoeld. 

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

 

Meerdere EPW- of EPU-volumes aangesloten aan hetzelfde systeem 

Als meerdere EPW- en/of EPU-volumes aangesloten zijn op hetzelfde systeem van voorverwarming van de 
ventilatielucht, is het in de huidige berekeningsmethodiek niet duidelijk hoe de reductiefactor moet worden 
bepaald. Uit nader onderzoek in kader van het EPB-platform is gebleken dat de formules bedoeld zijn voor 
voorverwarmingssystemen die slechts 1 EPW- of EPU-volume bedienen.  

Op de prioriteitenlijst van het EPB-platform wordt een herziening van de formules voor de reductiefactoren 
van voorverwarming en voorkoeling van de ventilatielucht voorzien. Dit is echter een complexere aanpassing 
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en heeft de achtste prioriteit, zie 3.1.3. Daarom stelt het VEA voor om in tussentijd de tekst te verduidelijken 
en expliciet toe te voegen dat de balans van de ventilatiedebieten op niveau van het berekende EPU- of 
EPW-volume moet worden beschouwd. 

Het VEA stelt voor om deze aanvulling op de berekeningsmethodiek toe te passen voor alle dossiers met 
vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014. 

 

3.4.8 Andere 

Het VEA stelt voor om een aantal fouten in eenheden en enkele verduidelijkingen en aanpassingen van 
indices recht te zetten in de teksten van EPW en EPU. Ook zijn er voor enkele Europese normen recentere 
versies. 
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3.5 Berekeningsmethode andere specifieke bestemmingen  

Het VEA stelt voor om een E-peil eis in te voeren voor Andere Specifieke Bestemmingen (ASB) zoals 
handelsgebouwen, ziekenhuizen, horeca,… voor vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2015. In dit hoofdstuk 
wordt de nieuwe berekeningsmethode toegelicht. De vooropgestelde berekeningsmethode om de 
energieprestatie van niet-residentiële gebouwen te bepalen vertrekt van de bestaande EPU-
berekeningsmethodiek voor kantoren en scholen met integratie van de resultaten uit de Epicoolstudie. Deze 
berekeningsmethodiek wordt verder aangepast op basis van: 

- de indeling van het gebouw; 

- de specifieke parameterwaarden per functie;  

- de module voor het inrekenen van warm tapwater uit de EPW-methode. 

3.5.1 Situering 

Europees kader  

Artikel 4 van de EPBD 2010/31/EU bepaalt dat de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van 
gebouwen moeten vastleggen. Bij het vaststellen van de eisen kunnen de lidstaten onderscheid maken 
tussen nieuwe en bestaande gebouwen en tussen verschillende categorieën gebouwen. 

De bijlage 1 van de richtlijn stelt een onderverdeling in verschillende categorieën voor: 

- eengezinswoningen van verschillende types; 

- appartementencomplexen; 

- kantoren; 

- onderwijsgebouwen; 

- ziekenhuizen; 

- hotels en restaurants; 

- sportvoorzieningen; 

- groot- en kleinhandelsgebouwen; 

- andere types energieverbruikende gebouwen. 

Sinds 1 januari 2006 is er in het Vlaamse Gewest een E-peileis voor nieuwe woongebouwen en voor nieuwe 
kantoren en scholen. De berekeningsmethode van het E-peil is vastgelegd in de bijlagen V en VI van het 
Energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010.  

Voor de categorie “andere specifieke bestemmingen” wordt momenteel geen E-peileis opgelegd. Onder de 
andere specifieke bestemmingen vallen o.a. handelsgebouwen, gezondheidszorg (ziekenhuizen, rusthuizen), 
sportgebouwen, musea, bioscopen, hotels en restaurants. 

Aan elke gebouwencategorie uit de lijst van bijlage 1 van de richtlijn moet een energieprestatie-eis worden 
opgelegd. Daartoe zal de categorie “andere specifieke bestemmingen” uit het Energiebesluit van 19 
november 2010 opgesplitst worden in functiecategorieën die een gelijkaardig energieverbruiksprofiel hebben. 

Huidige eisen voor niet-residentiële gebouwen 

Voor niet-residentiële gebouwen zijn er momenteel twee categorieën: 

- voor nieuwe (of hieraan gelijk gestelde) kantoor- en schoolgebouwen geldt per eenheid van 
bestemming een maximaal E-peil E70 (vanaf 2014 E60), een maximaal K-peil K40, maximale 
U-waarden of minimale R-waarden en eisen op minimale ventilatievoorzieningen; 

- voor nieuwe (of hieraan gelijk gestelde) gebouwen met een andere specifieke bestemming 
geldt voorlopig enkel een maximaal K-peil K40, maximale U-waarden of minimale R-waarden 
en eisen op minimale ventilatievoorzieningen. 

Eisen op vlak van energieprestatie en de hierbij horende certificatie zijn er niet voor de andere specifieke 
bestemmingen (zie Tabel 1 en Tabel 2). 
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3.5.2 Indeling van het gebouw  

Bij de huidige gebouwindeling wordt de categorie ‘andere specifieke bestemmingen’ gebruikt. Het 
Energiebesluit van 19 november 2010 maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten andere 
specifieke bestemmingen. Dat is ook niet nodig, omdat er enkel eisen gelden op niveau van maximaal K-peil, 
maximale U-waarden, minimale R-waarden en minimale ventilatievoorzieningen.  

Voor het berekenen van de energieprestatie van de verschillende andere specifieke bestemmingen is een 
opsplitsing in functiecategorieën die een gelijkaardig energieverbruiksprofiel hebben, wel nodig. Voor 
gebouwen met maar één specifieke functie is de gebouwindeling eenvoudig. Een niet-residentieel gebouw 
bestaat echter vaak uit meerdere functies. Eenduidige regels voor het opdelen van het gebouw in 
verschillende functies moeten worden vastgelegd omdat de voorgestelde rekenmethodiek op niveau van een 
functie de energiebalans berekent. 

Voorstel voor gebouwindeling: algemene principes 

Een van de grootste uitdagingen voor niet-residentiële gebouwen is de indeling van complexe gebouwen met 
meerdere functies. Dit gebeurde in overleg met de drie gewesten. Bijlage 1 bij deze evaluatienota bevat het 
voorstel voor de principes van de gebouwindeling. Het voorstel wordt in grote lijnen geschetst in Figuur 25. 

 

Figuur 25 – Principes van de gebouwindeling 

Een EPB-eenheid is het geheel van het gebouw of de samenhang van delen of elk deel dat afzonderlijk 
verhuurd of verkocht kan worden (in geval van bestaande gebouwen) of in gebruik genomen kan worden 
(nieuwbouw) en waar slechts één type werkzaamheden voorkomt. De EPB-eenheid kan een residentiële of 
een niet-residentiële bestemming hebben. In het residentieel geval bestaat de EPB-eenheid uit een 
wooneenheid of een collectief woongebouw en wordt het ook een EPW-volume genoemd (W staat voor 
wooneenheid). In het andere geval is de EPB eenheid niet-residentieel en wordt het een EPN-volume 
genoemd (N staat voor niet-residentieel). 

Elke EPB-eenheid moet opgedeeld worden in ventilatiezones. Een ventilatiezone groepeert alle ruimten die 
door hetzelfde ventilatiesysteem worden bediend. Elke ventilatiezone wordt vervolgens opgedeeld in 
energiesectoren die beschikken over dezelfde energetische karakteristieken op vlak van warmteafgifte, 
warmteopwekking en koeling. In geval van niet-residentiële EPB-eenheden (EPN-volumes), wordt elke 
energiesector verder opgedeeld in functionele delen. Een functioneel deel is een samenhangend geheel van 
ruimten die op eenzelfde manier functioneren en een typisch energetisch verbruik vertonen.  

Het VEA stelt voor om de energieprestatie-eis op te leggen op niveau van de EPB-eenheid. De berekening 
begint op functieniveau, voor de verschillende functionele delen waaruit de energiesector bestaat. Deze 
deelresultaten voor de verschillende functionele delen worden terug samengenomen tot op het niveau van de 
energiesectoren en ventilatiezones om uiteindelijk te komen tot het eindresultaat voor de EPB-eenheid. 

In de studie ASB werden 15 verschillende types functionele delen gedefinieerd zoals voorgesteld in Figuur 26.  
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Logeerfunctie 

Kantoor 

Onderwijs 

Gezondheidszorg met verblijf 

Gezondheidszorg zonder verblijf 

Bijeenkomst   

Handel  

Sport – lage temperatuur 

Sport – normale temperatuur 

Sport – hoge temperatuur 

Keuken 

Technische ruimten  

Gemeenschappelijk  

Onbekende functie 

Andere  

Figuur 26 - Overzicht van de functionele delen binnen een EPN-volume (EPB-eenheid) 

Bijvoorbeeld: Een school met refter en turnzaal wordt opgesplitst in volgende verschillende functionele delen: 
onderwijsfunctie (leslokalen), sport op normale temperatuur (turnzaal) en bijeenkomstfunctie (refter).  

In overleg met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest werden vereenvoudigingsregels 
opgesteld voor het samennemen van functionele delen, zoals opgesomd in Figuur 26, waaruit complexere 
gebouwen bestaan. De waarde van de minimum netto vloeroppervlakte in m² of het percentage van de totale 
netto vloeroppervlakte waaraan moet voldaan zijn opdat een functioneel deel kan samengenomen worden 
met een ander functioneel deel, moet nog verder onderzocht worden in kader van een aantal pilootprojecten. 
De waarde in bijlage 1 is een eerste voorstel.  

Aangezien de berekening van de energiebalans gebeurt op functieniveau, moeten de oppervlaktes van de 
verschillende scheidingsconstructies (muren, vloeren, daken) op functieniveau worden bepaald. In een 
complex gebouw met meerdere functionele delen van beperkte grootte, zou dit kunnen leiden tot een erg 
verknipte gebouwschil. Het vraagt extra werk voor de verslaggever om de oppervlaktes van de schildelen in 
detail te bepalen.  

Het VEA stelt daarom voor om het kleinste functionele deel samen te nemen met het grootste als aan 
bepaalde voorwaarden in verband met netto vloeroppervlakte is voldaan. Details van het voorstel zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

Gemeenschappelijke delen zoals gangen, traphallen, sanitaire ruimten, bergruimten, mogen altijd 
samengenomen worden met een aanliggend functioneel deel. 

Voorstel invoeringsdatum 

Het VEA stelt voor om de nieuwe ‘indeling van het gebouw tot op functieniveau’ toe te passen voor alle 
vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2015. De details van het voorstel zijn opgenomen in bijlage 1.  

In de andere gewesten zal de timing voor de invoering van de gebouwindeling op andere specifieke 
bestemmingen mogelijks niet gelijk en later lopen met het Vlaamse Gewest  

De invoering van de nieuwe gebouwindeling betekent ook dat kantoren en scholen die voorheen berekend 
werden met de EPU-methode, vanaf 01/01/2015 berekend zullen moeten worden met de EPN-methode voor 
niet-residentiële gebouwen. Bijlage V bij het Energiebesluit die de bepalingsmethode bevat van het peil van 
primair energieverbruik van woongebouwen zal behouden blijven. Bijlage VI bij het Energiebesluit die de 
bepalingsmethode bevat van het peil van primair energieverbruik van kantoor- en schoolgebouwen zal 
verdwijnen. Deze zal vervangen worden door een nieuwe bijlage voor de berekening van alle niet-residentiele 
gebouwen. 
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Andere gewenste aanpassingen aan indeling van het gebouw  

De huidige wetgeving maakt een onderscheid tussen de volgende bestemmingen:  

- wonen; 

- kantoor; 

- school; 

- andere specifieke bestemming; 

- industrie. 

Het is momenteel voor een aantal projecten niet eenduidig vastgelegd welke bestemming moet gekozen 
worden. Daarnaast komen sommige ruimten niet expliciet voor in de definities. Een voorstel tot aanpassing 
wordt hieronder uitgewerkt.  

Achtergrond 

Het VEA krijgt regelmatig vragen over het indelen van gebouwen in eenheden waarvoor de EPB-eisen van 
toepassing zijn. Die eenheden worden ‘subdossiers’ genoemd. De opdeling in subdossiers bepaalt het 
eisenpakket. 

Volgens de energieprestatieregelgeving moet elk deel van een gebouw met een andere bestemming als een 
apart subdossier worden beschouwd. De huidige energieprestatieregelgeving is echter niet altijd eenduidig 
over de bestemming van bepaalde gebouwdelen binnen een complex gebouw. Een gebouw met als 
hoofdbestemming 'kantoor' of ‘school’ kan verschillende onderliggende functies bevatten, die elk een ander 
energiegebruiksprofiel hebben. 

Een methode voor de indeling van het gebouw werd door het VEA uitgewerkt bij de start van de regelgeving 
in 2006. De methode is terug te vinden op http://www.energiesparen.be/epb/prof/indelinggebouw. Nadien 
werkte het VEA, in overleg met VIPA en Agion, verduidelijkingen uit voor gebouwen in de zorgsector en de 
onderwijssector. 

Voor een subdossier met bijvoorbeeld bestemming ‘school’ is de EPU-methode van toepassing. De EPU-
methode is ontwikkeld voor de bestemmingen ‘kantoren’ en ‘scholen’. De EPU-methode is niet geschikt voor 
het toepassen voor andere functies zoals een sportzaal, een werkatelier … Die kennen een ander gebruiks- 
en verbruikspatroon (voor verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, interne winsten…), vereisen andere 
binnentemperaturen en hebben andere bezettingstijden.  

Complexe gebouwen bestaan vaak uit een mengeling van functies. Een schoolgebouw kan bijvoorbeeld 
bestaan uit:  

- klaslokalen (~functie ‘onderwijs’); 

- secretariaat (~functie ‘kantoor’); 

- sporthal (~functie ‘sport’ onder bestemming ‘ASB’); 

- leskeukens (~horeca dus ASB); 

- werkateliers (~industrie). 

Bijvoorbeeld: een technische school bestaat uit werkateliers voor houtbewerking (waar praktijklessen 
doorgaan), traditionele leslokalen, een secretariaat, kantoren voor logopedist en directeur en een refter die 
buiten de lestijden als studiezaal dienst doet.  

Bij de verslaggeving van die school zal de ene verslaggever de werkateliers meenemen bij het subdossier 
‘school’. Een andere verslaggever kan echter oordelen dat de werkateliers aanleunen bij de bestemming 
‘industrie’. In het laatste geval is er enkel een E-peileis voor de leslokalen en de kantoren; in het eerste geval 
geldt ook voor de werkateliers een E-peileis. Binnen de huidige regelgeving zijn dus interpretaties mogelijk die 
leiden tot een ander eisenpakket. 

Huidige rechtsgrond 

Het Energiedecreet en het Energiebesluit bepalen de indeling van een schoolgebouw via onderstaande 
definities:  

- Art 1.1.3 van het Energiedecreet: “56° ‘gebouw’: voor wat de toepassing van de titels X, XI en 
de artikelen 13.4.5 tot 13.4.10 betreft, elk gebouw in zijn geheel of delen ervan die zijn 
ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt of een andere bestemming 
hebben, en waarvoor energie verbruikt wordt om ten behoeve van mensen een specifieke 
binnentemperatuur te verkrijgen.” 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             74 

 

- Art 1.1.3 van het Energiedecreet: “114/1° ‘subdossier’: elke eenheid van aangrenzende 
lokalen die in hetzelfde gebouw gelegen zijn, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde 
aard, die dezelfde bestemming hebben en die ten hoogste één wooneenheid bevatten.” 

- Art 1.1.1 van het Energiebesluit: “91° ‘schoolgebouw’: gebouw dat bestemd is voor een 
onderwijsfunctie”;  

- Art 1.1.1 van het Energiebesluit: “43° ‘gebouw met een andere specifieke bestemming’: 
gebouw dat niet valt onder residentieel gebouw, kantoorgebouw, schoolgebouw of industrieel 
gebouw. Daaronder vallen: ziekenhuizen, hotels en restaurants, sportvoorzieningen, groot- 
en kleinhandelsgebouwen, andere typen energieverbruikende gebouwen.” 

- Art 1.1.1 van het Energiebesluit: “49° industrieel gebouw: gebouw dat bestemd is voor de 
productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen.” 

- Art 1.1.1 van het Energiebesluit: “56° kantoorgebouw: gebouw dat bestemd is voor een 
dienstverleningsfunctie, waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht, en waaronder 
ook de gebouwen vallen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de uitoefening van een 
vrij beroep als vermeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten 
overeenkomsten inzake de vrije beroepen.” 

- Art 1.1.1 van het Energiebesluit: “87° residentieel gebouw: elk gebouw dat bestemd is voor 
individuele of collectieve bewoning.” 

Stakeholdersoverleg 

DIKO, OVSG en Agion gaven feedback op de verduidelijkingen die het VEA maakte op de regelgeving, 
specifiek voor de indeling van schoolgebouwen. Zij zijn van mening dat alle lokalen die nodig zijn voor 
onderwijs, als bestemming ‘school’ hebben. Elk gebouw op een scholencampus is volgens hen bijgevolg 
onderworpen aan de E-peileis en sinds 2013 ook aan de verplichting om te voorzien in hernieuwbare energie. 
Uitzonderlijk moet een (deel van een) gebouw de bestemming ASB kunnen krijgen: zoals een sportzaal of 
vaklokalen voor nijverheidsonderwijs.  

Daarnaast is een eenvormige indeling van lokalen over alle onderwijsvormen en niveaus heen volgens hen 
moeilijk te realiseren.  

Daarom pleiten ze voor een pragmatische aanpak waarbij op basis van het concrete dossier het 
schoolbestuur, de verslaggever en de ontwerper, na overleg, argumenteren waarom een (deel van een) 
gebouw een andere bestemming dan ‘school’ krijgt. 

Probleemstelling 

Uit de vragen over de indeling van complexe gebouwen leiden we volgende probleempunten af:  
1. De rechtsgrond voor ‘indeling van het gebouw’ is niet volledig sluitend. Bijvoorbeeld: de opdeling in 

deelprojecten, zoals beschreven staat in de nota’s uitgewerkt door het VEA, is niet letterlijk in de 
regelgeving opgenomen. Verslaggevers kunnen bijgevolg een andere interpretatie maken dan in de 
nota’s vermeld staat. 

2. De nieuwe berekeningsmethode voor niet-residentiële gebouwen die ontwikkeld werd in opdracht 
van de drie gewesten, vertrekt niet van een hoofdbestemming van het gebouw, maar deelt elk niet-
residentieel gebouw op in rekeneenheden afhankelijk van de functie. In een niet-residentieel 
gebouw kunnen diverse functies voorkomen. Deze werkwijze is niet voorzien in de huidige 
regelgeving. 

3. Voor sommige functies binnen een gebouw is er momenteel keuze uit twee types subdossiers.  
Bijvoorbeeld: in ateliers en werkplaatsen van een school wordt les gegeven en worden tegelijk ook 
goederen geproduceerd en gemanipuleerd. Die lokalen lijken in grootte, bezetting, inrichting, 
verwarming, verlichting, ventilatie … niet meer op een klassiek leslokaal. In de regelgeving is niet 
eenduidig bepaald of die ruimten als ‘industrie’ of als ‘school’ moeten beschouwd worden. 
Verslaggevers kunnen een verschillende keuze maken waardoor in projecten met gelijkaardige 
bestemmingen een ander eisenpakket geldt. 

4. Sommige functies komen niet expliciet voor in de huidige definities van de bestemmingen in de 
regelgeving, maar sluiten er wel bij aan. Bijvoorbeeld: een theaterzaal staat niet letterlijk 
opgenomen in de definitie voor ‘andere specifieke bestemming’ in het Energiebesluit. Een theater 
kan wel beschouwd worden onder de noemer ‘ander type energieverbruikend deel van een 
gebouw’, die deel uitmaken van de definitie.  

5. Multifunctionele ruimten passen onder meerdere bestemmingen. Bijvoorbeeld: een refter in een 
school wordt gebruikt voor de middagmalen, maar ook voor educatieve doeleinden (studiezaal, 
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examenlokaal, voor -en naschoolse opvang …). Er is vaak twijfel onder welke soort bestemming 
die ruimten gerapporteerd moeten worden. 

6. Samennemen van een kleine functie bij het geheel. Tijdens het rapporteren van een gebouw in de 
software is het omslachtig om voor een kleine ruimte met een andere bestemming dan de 
omgevende ruimten, een nieuw subdossier aan te maken. Daarnaast is bijvoorbeeld het onderdeel 
‘turnzaal’ in een school relatief klein ten opzichte van het gehele schoolgebouw. De impact van die 
kleine delen met een andere specifieke bestemming op het energieverbruik van het geheel, is 
bijgevolg beperkt. Kleine delen van een gebouw met bestemming ‘kantoor’ mogen in de huidige 
regelgeving samengenomen worden met een andere bestemming, op voorwaarde dat: 

- ze grenzen aan het volume met de andere bestemming ‘wonen’, ‘ASB’ of ‘industrie’; 

- ze deel uitmaken van hetzelfde deelproject; 

- het beschermde volume van elk groepje kantoorruimten kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is; 

- enkel in combinatie met ‘ASB’ en ‘industrie’: het beschermde volume van alle groepjes 
kantoorruimten samen minder is dan 40% van het totale volume van de delen met 
bestemming ‘kantoor’ en de delen met de bestemming ‘ASB’ of ‘industrie’. 

In de huidige regelgeving ontbreken analoge samenvoegregels om kleine delen met bestemming 
‘ASB’ te mogen beschouwen onder de bestemming van een aanliggend subdossier ‘wonen’, 
‘kantoor’, ‘school’ of ‘industrie’. 

Voorstel 

Uit overleg met de onderwijskoepels kwam het voorstel om voor gebouwen met meerdere functies een 
projectmatige aanpak te hanteren: de EPB-verslaggever maakt een gemotiveerde keuze. Vanaf 1/1/2015 zal 
de indeling van het gebouw ingrijpend wijzigen. Om de indeling van complexe gebouwen te verduidelijken 
voor vergunningsaanvragen die vóór 2015 worden aangevraagd, stelt het VEA voor om volgende 
aanpassingen aan de regelgeving nog door te voeren:  

- Samenvoegregels voorzien zodat volgende kleine delen bij een aanliggend subdossier 
mogen worden opgenomen: 

o Kleine delen met bestemming ‘ASB’ bij een aanliggend subdossier ‘wonen’, ‘school’, 
‘kantoor’ of ‘industrie’; 

o Kleine delen met bestemming ‘industrie’ bij een aanliggend subdossier ‘wonen’, 
‘school’, ‘kantoor’ of ‘ASB’; 

- De voorwaarden waaraan het klein deel moet voldoen, zijn analoog aan de bestaande 
voorwaarden waaronder een klein deel kantoor bij een bestemming ASB’ of ‘industrie’ 
gerekend mag worden; 

- De definitie van ‘EPB-eenheid‘ toe te voegen. 

De bestemming ‘school’ zal vanaf het invoeren van de E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen (de 
EPN-methode) vervallen. De nieuwe EPN-methode bevat een lijst van functies die kunnen voorkomen in niet-
residentiële gebouwen. Per ‘EPN-eenheid’ zal een berekening van de energieprestatie opgesteld worden. 
Een EPN-eenheid is elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw gelegen zijn, die het 
voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden 
gebruikt en die een niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen. Elke 
afzonderlijk schoolgebouw zal dus een EPN-eenheid zijn. Binnen een EPN-eenheid ‘school’ komen functies 
voor zoals ‘onderwijs’, ‘bijeenkomst’, ‘sport’,… In het kader van de wetgeving onderwijs is de subsidie voor 
bouwprojecten momenteel gekoppeld aan de bestemming ‘school’. In plaats van de bestemming ‘school’ komt 
de functie ‘onderwijs’. Een aanpassing in de subsidieregelgeving aan deze nieuwe context zal noodzakelijk 
zijn.  
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3.5.3 Energieprestatieberekeningsmethode van niet-residentiële gebouwen 

Functieafhankelijke parameters 

De voorgestelde berekeningsmethode (zie bijlage I bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van 
gebouwen.) voor alle niet-residentiële gebouwen vertrekt van de bestaande EPU-berekeningsmethode voor 
kantoren en scholen, met integratie van de resultaten uit de Epicoolstudie.  

Aangezien het niet-residentiële gebouwenpark een complexe en heterogene sector vertegenwoordigt, is een 
verdere opdeling van het gebouw in EPB-eenheden en functionele delen noodzakelijk (zie 3.5.2 en bijlage 1). 
Elke functie vertoont immers een variatie in gebruikspatronen en in intensiteit qua energieverbruik. Een 
rusthuis wordt bijvoorbeeld 24 uur op 24 gebruikt, zowel tijdens weekdagen als tijdens weekenddagen, terwijl 
een kantoorgebouw vaak enkel overdag gebruikt wordt en enkel tijdens weekdagen. Een rusthuis heeft ook 
een hogere binnentemperatuur dan een sporthal.  

De verschillende functies zijn gedefinieerd op basis van hun specifieke activiteiten en gaan gepaard met een 
typisch energetisch gedrag. Het merendeel van de vaste parameterwaarden zijn gedefinieerd op niveau van 
de functie, een klein aantal op ruimteniveau. 

De energiebalans wordt in de nieuwe berekeningsmethodiek bepaald op functieniveau om rekening te 
houden met de verschillende waarden van de parameters per functie. Het schema van de gebouwindeling 
wordt weergegeven in Figuur 27.  

 

 

Figuur 27 – Schema van de indeling van de EPB-eenheid 
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De parameters worden op de volgende niveaus vastgelegd: 

- op niveau van de ventilatiezone: 

- type ventilatiesysteem; 

- rendement warmteterugwinning; 

- verbruik ventilatoren; 

- regeling van het ventilatiesysteem; 

- op niveau van de energiesector:  

- thermische massa; 

- opwekkingsrendement verwarming; 

- opwekkingsrendement koeling; 

- systeemrendement verwarming; 

- systeemrendement koeling; 

- hulpenergieverbruik (andere dan ventilatoren); 

- op functieniveau:  

- gemiddelde binnentemperatuur (verwarming en koeling); 

- tijdsfractie voor ventilatie; 

- interne warmtewinsten; 

- gebruikspercentage van verliezen en winsten; 

- energieverbruik door verlichting; 

- behoefte aan bevochtiging; 

- behoefte aan warm tapwater; 

- werkingstijd verlichting; 

- op ruimteniveau:  

- bezettingsgraad (aantal personen); 

- gegevens over de verlichting (als niet forfaitair gerekend wordt). 
 
Omdat in geval van verwarming en koeling de gemiddelde binnentemperatuur per functie wordt vastgelegd, 
gebeurt de berekening van de maandelijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per 
functioneel deel. Hiervoor worden de maandelijkse verliezen door transmissie en ventilatie en de 
maandelijkse interne winsten en zonnewinsten bepaald per functioneel deel. Om de netto energiebehoefte 
van de energiesector te bepalen, wordt gesommeerd over alle functies binnen die energiesector. 

Warm tapwater 

De huidige EPU-methode voor kantoren en scholen bevat geen inschatting van het energieverbruik voor de 
productie van warm tapwater. Door de uitbreiding naar andere specifieke bestemmingen moet een module 
voor de inrekening van dit warm tapwater ontwikkeld worden. Functies zoals bijvoorbeeld sporthallen, 
ziekenhuizen en rusthuizen hebben namelijk een belangrijk warm tapwaterverbruik. De module voor het 
inrekenen van warm tapwater moet aangepast zijn aan de verschillende functies eigen aan de andere 
specifieke bestemmingen.  

De module werd ontwikkeld op basis van:  

- de resultaten van de VIPA studie, zie 1.1.5; 

- de module over warm tapwater die ontwikkeld werd als onderdeel van de certificering van 
bestaande residentiële gebouwen in het Waalse gewest  (o.a. voor collectieve huisvesting); 

- en de module voor warm tapwater in de huidige EPW-methode. 

De module biedt een antwoord op een aantal specifieke aspecten van het warm tapwaterverbruik in de niet-
residentiële sector, zoals: 

- het bestaan van opeenvolgende warmtewisselaars bij de opwekking van warm tapwater; 

- de warmteverliezen door circulatieleidingen van aanzienlijke lengtes; 

- voorverwarming door zonnecollectoren; 

- voorverwarming door warmterecuperatie van de condensator van koelmachines; 

Daarnaast houdt de methode rekening met de specifieke behoeftes en vereisten per functie, zoals 
bijvoorbeeld: 

- aandeel warm tapwater per persoon of per bed in de zorgsector; 

- aandeel warm tapwater per geserveerde maaltijd in keukens; 

- aandeel warm tapwater per geïnstalleerde douche; 
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3.6 Geïntegreerde berekeningsmethode  

Het Vlaamse Gewest wil op middellange termijn een geïntegreerde berekeningsmethode uitwerken voor de 
energieprestaties van gebouwen. Dit zowel voor residentiële gebouwen als niet-residentiële gebouwen en 
zowel voor nieuwe gebouwen als bestaande gebouwen. De stand van zaken van de afstemming tussen de 
verschillende methodes staat hieronder beschreven.  

3.6.1 Doelstelling geïntegreerde berekeningsmethode 

Momenteel bestaan er in Vlaanderen verschillende berekeningsmethoden voor de energieprestatie van 
gebouwen:  

- EPW: voor nieuwe woongebouwen; 

- EPU: voor nieuwe kantoren en scholen; 

- EPC residentieel: voor bestaande woongebouwen. 

De EPW- en EPU-methoden werden ontwikkeld door de Epigoon-werkgroep in het begin van de jaren 2000. 
De EPC-methode werd ontwikkeld in het kader van het opzetten van het certificatiesysteem voor bestaande 
residentiële gebouwen. De methode is gebaseerd op EPW en EAP (energieadviesprocedure) maar werd 
aangepast aan de eigenheid van bestaande gebouwen en aan de doelstellingen voor het EPC 
(nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en beperkte kost). 

Voor bestaande niet-residentiële gebouwen is momenteel een berekeningsmethode in ontwikkeling. Voor 
nieuwe niet-residentiële gebouwen werd een voorstel voor berekeningsmethode gedaan in kader van de 
studie ‘andere specifieke bestemmingen’, zie 3.5 . 

De berekeningsmethode van de energieprestatie van een gebouw is gebaseerd op een reeks Europese 
normen. In het kader van de EPBD-richtlijn gaf de Europese Commissie aan CEN een mandaat om een reeks 
ontbrekende normen te ontwikkelen. Een aantal andere normen werden gereviseerd. Naar aanleiding van dit 
mandaat, werden in 2007 en 2008 een 40-tal nieuwe Europese normen uitgebracht (in totaal meer dan 2000 
bladzijden). Elke norm behandelt een verschillend deelaspect van de energieprestatie van een gebouw. In 
bepaalde normen zijn zowel gedetailleerde als eenvoudige methoden beschreven. Het is aangewezen dat de 
nationale berekeningsmethoden periodiek de wijzigingen en aanvullingen in de Europese normen overnemen.  

De verschillen in de diverse bepalingsmethoden voor bestaande en nieuwe gebouwen maakt het momenteel 
moeilijk om de berekende energieprestaties van bestaande en nieuwe gebouwen met elkaar te vergelijken. 
Ook worden bepaalde aspecten die de energieprestatie van een gebouw bepalen, verschillend bepaald in de 
residentiële en in de niet-residentiële methode.  

De markt (architecten, aannemers, promotoren, energiedeskundigen …) is sterk vragende partij om het aantal 
verschillende berekeningsmethoden, verschillende eisen en definities te reduceren. 

Door het ontwikkelen van een gecoördineerde methodiek, waarin zowel nieuwe als bestaande en zowel 
residentiële als niet-residentiële gebouwen behandeld worden, zal een vergelijking tussen bestaande en 
nieuwe gebouwen mogelijk worden. Een correcte vergelijking is nodig om een goede werking in de markt van 
het energieprestatiecertificaat te krijgen. Zowel nieuwe als bestaande gebouwen bevinden zich immers in 
dezelfde verhuur- en verkoopmarkt.  

Een gecoördineerde methodiek zal toestaan om een aantal zaken te stroomlijnen:  

1. slechts één methodiek moet dan nog regelmatig geüpdatet worden aan nieuwe versies van de 
Europese normen;  

2. het aantal berekeningssoftwares kan dalen. Eén softwarepakket zou dan de verschillende pakketten 
(nieuwe gebouwen, bestaande residentiële en bestaande niet-residentiële gebouwen) kunnen 
vervangen. 

Dit project kan op termijn leiden tot een rationeler gebruik van de budgettaire middelen ter ondersteuning van 
de EPB- en EPC-regelgevingen. 

Als eerste land in Europa startte Nederland in 2007 met de ontwikkeling van een geïntegreerde 
rekenmethode. Naast integratie van de verschillende types gebouwen (bestaande, nieuwbouw, residentieel, 
niet-residentieel), werd de methode ook up-to-date gesteld met de Europese normen. De norm NEN 7120 
werd in 2011 gepubliceerd.  

De beleidsnota Energie 2009-2014 stelt hierover: ‘De Nederlandse geïntegreerde rekenmethode is het te 
volgen voorbeeld. De uitwerking van de geïntegreerde berekeningsmethode zal gebeuren in nauw overleg 
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met de sector (architecten, aannemers, fabrikanten) en de andere gewesten en vereist de ontwikkeling van 
een geïntegreerd softwarepakket, een opleidings- en vormingspakket en de nodige communicatie.’ 

3.6.2 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak houdt in dat de twee projecten ‘EPC niet-residentieel’ (certificatie voor bestaande niet-
residentiële gebouwen) en ‘studie andere specifieke bestemmingen’ (nieuwbouw) parallel opgevolgd worden 
en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden om tot een geïntegreerde methode te komen voor niet-
residentiële nieuwe en bestaande gebouwen. Naast de berekeningsmethodiek is het ook nodig om de 
bestemmingen (functies) en het indelen van complexe gebouwen af te stemmen. Op basis van de ervaring 
met niet-residentiële gebouwen kan nadien beslist worden om voor residentiële gebouwen een gelijkaardige 
piste te volgen. Het project ‘EPC niet-residentieel’ en de studie ‘andere specifieke bestemmingen’ werden in 
juni 2011 opgestart.  

Tot slot zal ook bekeken worden in welke mate er een samenwerkingsovereenkomst mogelijk is met de drie 
gewesten voor het verder uitwerken van de geïntegreerde methodes. 

3.6.3 Stand van zaken 

Studie ‘uitbreiding EPB voor andere specifieke bestemmingen (ASB)’ 

De voorziene deadline voor het beëindigen van de studie (eind februari 2012) werd niet gehaald. Er werd 
extra tijd voorzien om bijkomende analyses uit te voeren en om de gebouwindeling verder uit te werken. 
Aangezien de studie ASB de resultaten van de Epicoolstudie integreert en er eveneens de wens was vanuit 
het EPB-platform om de Epicool-methode voor EPU te testen, is er beslist dat UCL het voorstel voor 
berekeningsmethode van Epicool (EPU) zou testen.  

De resultaten van deze testen werden voorgesteld eind april 2012 en bijkomende testen en vergelijkingen 
werden gevraagd door de drie gewesten, die UCL nog in de maand mei uitvoerde. Eind mei is UCL het werk 
hervat met de studie ASB. Allereerst werd hierbij een document uitgewerkt waarin alle beslissingen over dit 
project beschreven werden en waarbij het concept van de gebouwindelig uitgeschreven werd. Het concept 
van de gebouwindeling werd in december 2012 afgewerkt en nog verder bediscussieerd door de gewesten. 

Project EPC voor niet-residentiële gebouwen 

In juni 2011 werd gestart met de ontwikkeling van de rekenmethodiek voor een 
energieprestatiecertificatiemethode voor niet-residentiële gebouwen. Er wordt een methode opgesteld voor de 
drie gewesten samen.  

De opdracht werd toegekend aan BuildDesk uit Nederland. Tevens werden wetenschappelijke deskundigen 
en deskundigen uit de praktijk aangesteld om de nodige kennis inzake het niet-residentiële gebouwenbestand 
aan te reiken.  

De rekenmethodiek zal gebaseerd zijn op de formulestructuur van EPU en de aanpassingen daarin als gevolg 
van de studies Epicool en ASB. Bij eventueel gebrek aan bepaalde voorstellen voor bestaande gebouwen 
moet Builddesk zelf voorstellen doen, waarbij teruggevallen kan worden op de Nederlandse geïntegreerde 
methode, de methodes voor residentiële gebouwen in de drie gewesten of andere methodes. De uitwerking 
van de energieprestatiecertificaten gebeurt direct voor alle functies (gebouwbestemmingen) zoals zorg, 
kantoren, handel …. 

In de periode van oktober 2011 tot april 2012 is er een eerste consultatieronde geweest aan de hand van 
werksessies met een specifieke groep van deskundigen (over de gebouwschil, verlichting en installaties). Er 
is in april 2012 ook een werksessie over de gebouwindeling doorgegaan.  

Builddesk heeft een eerste ontwerp van formulestructuur uitgewerkt op basis van de oorspronkelijke EPU-
methode. Een aantal reeds beschikbare aanpassingen uit de Epicoolstudie werd reeds verwerkt (wat op dat 
moment beschikbaar was). Ook werd rekening gehouden met de eerste input van de verschillende 
deskundigen. 

De drie gewesten hebben na gezamenlijk overleg aangegeven aan Builddesk dat eventuele wijzigingen in de 
studie ASB, moeten meegenomen worden voor de certificatie van bestaande gebouwen. Dit paste voor 
Builddesk niet in de planning, tenzij de werkzaamheden uitgesteld werden totdat de definitieve gegevens 
beschikbaar waren. Eind april 2012 werd gezamenlijk met de gewesten beslist om het project stil te leggen 
totdat de definitieve teksten van UCL over de studie ASB beschikbaar waren (met daarin ook alle 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             80 

 

aanpassingen als gevolg van de Epicoolstudie). Deze input zou dan maximaal meegenomen worden in het 
project van EPC voor niet-residentiële gebouwen. 

Half oktober 2012 is een tweede ronde van werksessies met de deskundigen doorgegaan en in februari 2013 
een derde ronde (behalve voor installaties). Het project heeft enkele maanden vertraging opgelopen. 

Afstemming van beide projecten 

Het project ‘EPC niet-residentieel’ en de studie ‘uitbreiding EPB-berekeningsmethodiek voor andere 
specifieke bestemmingen’ werden parallel opgevolgd, waarbij een optimale afstemming werd nagestreefd. Bij 
het afronden van de studie ASB worden alle eindresultaten ter beschikking gesteld van het project ‘EPC niet-
residentieel’. 

3.6.4 Samenwerking met de andere gewesten  

Bij een geïntegreerde methode over de gewesten heen, moet er eenzelfde mate van detail aangehouden 
worden in de formulestructuur, anders lukt een integratie niet. Er moet overeenstemming zijn over de 
rekenmethodiek (formulestructuur), en daarnaast is het wenselijk dat het inspectieprotocol en de graad van 
detail voor bestaande gebouwen, de waarden bij ontstentenis, de aanvaardbare bewijsstukken, … ook 
afgestemd worden tussen de gewesten. Er is dus een bredere afstemming wenselijk dan louter de 
formulestructuur, hetgeen de complexiteit van de afstemming verhoogt.  

Bij de uitwerking van het EPC voor niet-residentiële gebouwen geldt dezelfde uitdaging. In dit project is er 
namelijk een bredere afstemming dan enkel over de formulestructuur (vb ook inspectieprotocol en 
softwareontwikkeling). Rond sommige onderwerpen zoals de aanvaardbare bewijsstukken en gebouwindeling 
zijn er meningsverschillen tussen de gewesten. Er wordt geprobeerd om toch zoveel mogelijk gezamenlijk af 
te stemmen.  

Er moet nog worden nagegaan in welke mate de andere gewesten geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke 
geïntegreerde methode (dit is een stap verder dan enkel het afstemmen van beide projecten). Bij interesse 
moeten de andere gewesten tijdig bij het project van de geïntegreerde methode worden betrokken. 
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3.7 Innovatie 

Al sinds het begin van de energieprestatieregelgeving in 2006 heeft de EPB-regelgeving gezorgd voor een 
stimulans in de ontwikkeling van innovatieve producten en concepten in gebouwen. Er werd ook een kader 
gecreëerd voor het inrekenen van innovatieve technieken die nog niet in de EPB-berekeningsmethodiek 
vervat zitten. De technologie evolueert en de berekeningsmethodiek moet volgen. Het is belangrijk om over 
procedures te beschikken die toelaten om de energiebesparing van innovatieve concepten en technologieën 
snel en eenvoudig te valideren zonder evenwel de handhaving in het gedrang te brengen. Zo kan de 
energieprestatieregelgeving ook in de toekomst een stuwende kracht voor innovatie blijven.  

3.7.1 Procedure 

Situering 

Hoe uitgebreid een rekenmethodiek ook is, ze kan nooit alle mogelijke technieken bevatten. Het is echter 
nefast voor het draagvlak van de energieprestatieregelgeving, wanneer deze innovatie zou afremmen. Er 
moet een balans gevonden worden tussen het vaststaande, handhaafbare raamwerk van de rekenmethodiek 
enerzijds, en de mogelijkheid om ook innovatieve producten te kunnen inrekenen, anderzijds.  

Het Energiebesluit bepaalt dat een alternatieve berekeningswijze gebruikt kan worden op voorwaarde dat de 
prestatieniveaus van het innovatieve product of concept (op gebouwniveau) de eisen van het besluit 
evenaren. 

Er zijn momenteel drie pistes beschikbaar rond innovatie:  

1. ATG-E; 
2. innovatief concept op gebouwniveau; 
3. direct opnemen in rekenmethode (bijvoorbeeld douchewarmteterugwinning). 

Huidige procedure ATG-E 

De specifieke voorwaarden voor het toestaan van een alternatieve berekening van innovatieve technieken zijn 
vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de 
gelijkwaardigheid van innoverende bouwconcepten en technologieën in het kader van de 
energieprestatieregelgeving. 

Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid, vraagt een fabrikant eerst een ATG-E aan voor zijn 
innovatief product. Dat kan via onderstaande procedure: 

1. De fabrikant dient een formele aanvraag in bij de BUtgb. Dat is de Belgische Unie voor de 
technische goedkeuring in de bouw. Dit is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische 
goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert. 

2. Het product of concept wordt aan het Uitvoerend Bureau Afwerking van de BUtgb bezorgd (hierin 
zetelen afgevaardigden van kenniscentra, certificeringsinstellingen en de gewesten). Als deze 
oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk is, wordt een technisch verslaggever aangesteld die de 
energetische besparing van de innovatieve technologie ten opzichte van de standaard 
rekenmethodiek bepaalt. De resultaten en randvoorwaarden worden in een ontwerp van ATG-E 
neergeschreven.  

3. Na goedkeuring door de Gespecialiseerde Groep van de BUtgb ontvangt de aanvrager het 
definitieve advies ATG-E. 

Daarna kan de fabrikant een aanvraag voor het beoordelen van innovatieve bouwconcepten of technologieën 
bij het VEA indienen. Het aanvraagdossier bevat een technische beschrijving van het innovatief bouwconcept 
of de innovatieve technologie en het advies ATG-E.  

Het VEA maakt dan op basis van bovenstaande informatie een gelijkwaardigheidsbesluit op en publiceert dit 
op haar website. Indien nodig wordt bijkomende informatie aangeleverd over de wijze waarop het innovatieve 
product in de software concreet kan worden ingevoerd.  

Er werd de voorbije jaren voor 15 innovatieve systemen een gelijkwaardigheidsbesluit opgesteld. In 14 
gevallen ging het om een systeem van vraaggestuurde ventilatie. De procedure hiervoor neemt niet veel tijd in 
beslag aangezien een aanvraag al een ATG-E bevat en er dus niet veel bijkomend onderzoek moet 
gebeuren. De doorlooptijd voor het verkrijgen van een ATG-E bedraagt momenteel ongeveer een half jaar.  
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Innovatief concept op gebouwniveau 

De procedure voor de beoordeling van innovatieve gebouwen is beschreven in hoofdstuk III van het 
Ministerieel Besluit van 15 september 2009, betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van 
innoverende bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving. 

Deze procedure laat toe om voor innovatieve gebouwen via een simulatie de energiebesparing te bepalen. 

Om in aanmerking te komen voor deze alternatieve berekening, moet een gebouw voldoen aan volgend 
eisenpakket:  

- het  gebouw voldoet zonder het inrekenen van het innovatieve bouwconcept of technologie 
aan alle EPB-eisen; 

- het gebouw heeft een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3000 m³; 

- de primaire energiebesparing ten gevolge van het innovatieve bouwconcept of technologie 
bedraagt minstens 8%. 

Er is voor deze procedure nog geen enkele aanvraag ingediend. Er zijn hiervoor drie mogelijke verklaringen: 

- de voorwaarden uit vorige paragraaf zijn te streng, te beperkend. Er blijven maar weinig 
gebouwen over die in aanmerking komen; 

- de baten van deze alternatieve berekening zijn te beperkt. De energiebesparing door het 
innovatieve gebouwconcept kan momenteel louter ter informatie vermeld worden, maar leidt 
niet tot een daling van het officiële E-peil en kan dus ook geen aanleiding geven tot hogere 
premies, vermindering op de onroerende voorheffing …. Dit is vermoedelijk het voornaamste 
knelpunt. Zolang er nauwelijks een incentive is, zullen weinig aangifteplichtigen bereid zijn om 
bijkomende inspanningen en daaraan verbonden kosten te leveren; 

- er is door het VEA nog geen goedkeuringsleidraad vastgelegd, waarin de hypotheses en de 
randvoorwaarden voor de evaluatie-instrumenten beschreven zijn. Het is aangewezen te 
onderzoeken of een dergelijke leidraad kan opgesteld worden op basis van de resultaten van 
de Epicoolstudie.  

Direct integreren in de rekenmethode 

Meestal worden innovatieve producten, technologieën of concepten eerst via het systeem van 
gelijkwaardigheid via een ATG-E geëvalueerd en komen ze na verloop van tijd in de berekeningsmethodiek 
terecht. In een aantal gevallen wordt de stap van gelijkwaardigheid via een ATG-E echter overgeslagen. De 
redenen om innovatieve producten, technologieën of concepten direct in de berekeningsmethode te 
integreren, zijn uiteenlopend. Er zijn momenteel nog geen vaste criteria.  

Deze optie, “direct in methode”, werd de voorbije jaren toegepast voor: 

- Douchewarmteterugwinning; 

Voor deze technologie bestond er op het ogenblik van de aanvraag tot gelijkwaardigheid, al 
een Nederlandse norm voor de berekening van de energiebesparing. De formules uit de 
Nederlandse norm werden aangepast voor toepassing in de rekenmethodiek van de drie 
gewesten. Deze uitbreiding aan de EPB-rekenmethodiek stond al op de agenda van het EPB-
platform op het moment van de aanvraag. De aanvraag werd niet weerhouden omdat het 
inwerken in de rekenmethodiek al lopende was.  

- freduc voor EPU 

De reductiefactor voor een vraaggestuurd ventilatiesysteem in woongebouwen (EPW) in het 
kader van gelijkwaardigheid, wordt vastgelegd aan de hand van Monte Carlo-analyse op 
basis van één typewoning. Deze woning werd in het kader van een IWT-project volledig 
gemodelleerd om simulaties uit te voeren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen waarvoor 
fabrikanten een ATG-E aanvragen. Voor kantoren en schoolgebouwen bestaat er geen 
dergelijk model. Deze modellering is zeer duur en tijdrovend, zodat beslist werd om deze stap 
over te slaan en de energiebesparing door de vraagsturing onmiddellijk in de rekenmethodiek 
te integreren. Gelijkwaardigheidsaanvragen voor deze systemen werden dan ook niet 
weerhouden. 

- fmod, de reductiefactor voor het inrekenen van daglichtregelingen voor verlichting in kantoor- 
en schoolgebouwen.  

Daglichtregelging is voorzien in de huidige berekeningsmethode. Er kan dus per definitie 
geen gelijkwaardigheid voor worden aangevraagd. De forfaitaire waarde voor de grootste 
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geregelde oppervlakte die door één sensor gedimd wordt, is in de methode nogal ongunstig. 
In plaats van een ATG-E op te stellen, werd naar aanleiding van deze aanvraag tot 
gelijkwaardigheid een beslissing genomen over de interpretatie van het aantal zones dat door 
één daglichtsensor bediend wordt met verschillende regelalgoritmes. Het woord ‘sensor’ in de 
definitie van Am (“de grootste geregelde oppervlakte die door 1 sensor gedimd wordt in de 
ruimte in m².”) in paragraaf 9.4.3.3.1 van de huidige bijlage VI bij het Energiebesluit, mag 
geïnterpreteerd worden als ‘sensor + regelalgoritme (inclusief parameters)’. Dit betekent dat 
voor elke groep van armaturen die als groep worden aangestuurd door de module, een 
geregelde oppervlakte mag worden bepaald. De grootste van die oppervlaktes is dan de 
grootste geregelde oppervlakte Am die verder wordt gebruikt in de berekening. Door deze 
interpretatie kan de daglichtsturing beter in de rekenmethode geïntegreerd worden en is er 
dus geen gelijkwaardigheid nodig. 

- Combilus;  

Een combilus is een gemeenschappelijke circulatieleiding die zowel dienst doet voor warm 
tapwater als voor ruimteverwarming. Met 'gemeenschappelijk' wordt bedoeld dat meerdere 
EP-volumes bediend worden door dezelfde combilus. De warmte voor het warm tapwater 
wordt afgegeven aan een opslagvat of een doorstroomwarmtewisselaar (afleverset). Op het 
moment dat voor dit systeem een gelijkwaardigheidsaanvraag werd ingediend, bestond er in 
de rekenmethodiek geen correcte methode om de combilus in te rekenen. Als de 
circulatieleiding zowel bij warm tapwater werd ingerekend, als bij ruimteverwarming, werden 
de verliezen foutief dubbel ingerekend. Het betrof hier een algemeen probleem, dat 
betrekking had op veel gebouwen. De eerste aanvraag tot gelijkwaardigheid voor dit concept, 
werd dan ook aangegrepen om de lacune in de rekenmethodiek weg te werken. 

- warmtepompen met directe warmtewisseling; 

Die warmtepompen bevatten minstens één van de volgende kenmerken:  
o de verdamper is ingebed in de bodem en het werkmedium van de thermodynamische 

cyclus circuleert direct doorheen de bodemwarmtewisselaar waarin het verdampt. Er 
is geen intermediair warmtetransportfluïdum tussen de bodem en de verdamper;  

o de condensor is ingebed in de structuur van het gebouw (bijvoorbeeld vloeren, muren 
of plafonds) en het werkmedium van de thermodynamische cyclus circuleert direct 
doorheen de gebouwstructuur waarin het condenseert en zijn warmte afgeeft. Er is 
geen intermediair warmtetransportfluïdum tussen de condensor en de ruimte. 

Aanvragen van gelijkwaardigheid voor dit type warmtepompen werden niet weerhouden 
omdat het uitbreiden van de rekenmethodiek met dit type warmtepompen al op de agenda 
van het EPB-platform stond en al lopende was. 

Deze methode heeft als nadeel dat het langer kan duren voordat de voordelen van het innovatieve product, 
technologie of concept effectief kunnen gevalideerd worden, dan wanneer er via de ATG-E een 
energiebesparing voor het individuele product, technologie of concept wordt bepaald. Er moet immers steeds 
overlegd worden op het EPB-platform. Daar staat tegenover dat de berekeningsmethodiek sneller wordt 
verbeterd. In sommige gevallen is al gebleken dat het wel sneller gaat via een directe aanpassing in de 
rekenmethodiek, in plaats van het opstarten van een complexe ATG-E procedure (bijvoorbeeld voor fmod). 
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3.7.2 Feedback stakeholdersbevraging  

Er werd in 2012 een stakeholdersbevraging georganiseerd over de EPB-berekeningsmethodiek waarbij de 
stakeholders verbetervoorstellen konden indienen (zie 3.2). Naast mogelijke verbeteringen aan de 
rekenmethodiek, werd aan de stakeholders ook de kans geboden om ideeën te formuleren over hoe innovatie 
in EPB beter kan gestimuleerd worden.  

Er werden zeven verbetervoorstellen ingediend in drie categorieën. De voor- en nadelen van elk voorstel 
volgens het VEA zijn per voorstel neergeschreven.  

1. Gelijkwaardigheid innovatieve producten/technieken: 

- Algemene aanvaarding van gevalideerde betrouwbare karakterisatie en kosteloze 
terbeschikkingstelling van de technische kenmerken, tussen de lidstaten onderling.  

o Dit is inhoudelijk een goed idee, maar is in praktijk nauwelijks toepasbaar aangezien 
de rekenmethodiek, en dus ook de randvoorwaarden en uitgangspunten, in elke 
lidstaat op een andere manier worden berekend.  

- Alternatief voor ATG-E.  
o Als er een alternatief beschikbaar zou zijn, dat sneller en goedkoper is dan de 

huidige ATG-E, maar toch even kwalitatief en betrouwbaar is, zou het VEA dat zeker 
toejuichen. Het VEA ziet op de markt geen alternatief; dat is ook de voornaamste 
reden dat deze vraag aan de stakeholders werd voorgelegd. 

- Snellere en goedkopere erkenning via consortium van onderzoeksinstellingen en 
universiteiten.  

o Alle onderzoeksinstellingen en universiteiten zijn welkom in het consortium dat het 
Uitvoerend Bureau ATG-E momenteel is. In praktijk hebben enkel UGent en WTCB 
hun medewerking verleend. Andere onderzoeksinstellingen en universiteiten blijken 
tot nu toe niet bereid of vertoonden geen interesse. Het VEA is ook vragende partij 
om de procedure sneller en goedkoper te kunnen laten verlopen. Om kwalitatieve 
ATG-E’s te kunnen afleveren lijkt het niet wenselijk om te besparen op de 
inhoudelijke beoordeling van het systeem. Het VEA is van oordeel dat de 
voornaamste efficiëntiewinsten te boeken zijn in de administratieve behandeling van 
zo’n dossier binnen de BUtgb.  

2. Gelijkwaardigheid op gebouwniveau: 

- Ontwikkelen van een kader voor dynamische gebouwsimulatie.  
o De output van dergelijke simulaties is zeer afhankelijk van de input en de 

aangenomen randvoorwaarden. Vooraleer zo’n simulaties kunnen worden gebruikt, 
moet er een strikt kader vastgelegd worden. Hiervoor is in elk geval een uitgebreide 
studie nodig. Eigenlijk is deze vorm van gelijkwaardigheid juridisch al mogelijk, maar 
wordt ze in de praktijk niet toegepast.  

- Meten van het (primair) energieverbruik en EPB aangifte corrigeren. 
o Ook hier moeten de randvoorwaarden en het algemeen kader nauwkeurig vastgelegd 

worden. Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken, moet het gebruikersgedrag 
uit het gemeten energieverbruik geëxtraheerd worden. Bovendien zullen met deze 
werkwijze de resultaten pas achteraf bekend zijn in plaats van vooraf. Dit kan 
problemen opleveren met bijv. premies of boetes die afhankelijk zijn van het E-peil. 
Toch is dit een interessante piste, die verder zal onderzocht worden (zie 3.7.4).  

3. Snellere aanpassing van de rekenmethodiek zelf: 

- Niet korter op de bal spelen, maar voor de bal lopen.  
o Door innovatieve technieken al in de rekenmethodiek te integreren vooraleer ze op 

de markt komen, is het probleem van gelijkwaardigheid opgelost. In de praktijk is het 
voor het VEA niet mogelijk om dergelijke technieken te detecteren voor ze op de 
markt komen en zeker niet om de parameters vast te leggen die nodig zijn om deze 
technologie in de rekenmethodiek te integreren. Hiervoor zijn concrete 
praktijkvoorbeelden nodig. 

- Meer werken via gedetailleerde wetenschappelijke programma’s.  
o In plaats van te verwijzen naar gelijkwaardigheid, zou men ook wetenschappelijke 

berekeningsprogramma’s meer kunnen toelaten. De kosten verschuiven dan wel van 
de fabrikant van de producten naar de overheid of de aanbieder van de 
programma’s. Zie bijvoorbeeld de erkenningsregeling voor softwareprogramma’s 
voor verlichtingsberekeningen: er is een kader voor erkenning beschikbaar, maar er 
is tot op heden geen enkel rekenprogramma bereid de kosten voor erkenning op zich 
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te nemen. De erkenningsregeling, blijft zo een lege doos. Bovendien moeten ook 
voor dergelijke programma’s parameters en randvoorwaarden vastgelegd worden om 
de resultaten onderling te kunnen vergelijken.    

3.7.3 Andere onderzoeken en aanbevelingen 

Aanbevelingen ASIEPI 

Om de lidstaten te ondersteunen bij het uitvoeren van de EPBD-richtlijn en de Europese Commissie te 
ondersteunen bij de monitoring en de recast ervan, werd in 2007 het ASIEPI-project (ASsessment and 
Improvement of the EPBD Impact) opgestart. Meer informatie hierover is te vinden op www.asiepi.eu. In 
maart 2010 is een overzichtsrapport verschenen van de resultaten van de workshops rond “Innovatieve 
systemen”.  

De eindconclusies luidden: 

- Het is belangrijk dat lidstaten expliciet de mogelijkheid voorzien om technologieën, die niet in 
de standaard rekenmethodiek werden voorzien, toch te kunnen inrekenen;  

- Aangezien deze alternatieve berekeningswijze eerder een uitzondering dan de regel moet 
zijn, moet het gebruik ervan toch enigszins aan banden worden gelegd. Om dat te bekomen 
is het noodzakelijk dat de standaard-berekeningsmethode regelmatig wordt aangepast en 
uitgebreid; 

- Gelet op de complexiteit van innovatieve systemen, is het belangrijk over een kader te 
beschikken dat de kwaliteit van dergelijke studies verzekert. Hiertoe is het belangrijk dat 
dergelijke systemen op een voldoende hoog administratief niveau worden beoordeeld 
(bijvoorbeeld beter door het Vlaamse Gewest, dan door de gemeentes).  

Het huidige systeem van beoordeling van innovatieve systemen (via de ATG-E) beantwoordt aan deze drie 
aanbevelingen, maar de doorlooptijd is een pijnpunt. Het is nodig blijvend aandacht te besteden aan het 
reduceren van de doorlooptijd en kostprijs van de procedure.  

Het systeem van beoordeling van innovatieve gebouwen beschikt dan weer niet over een uitgewerkt kader 
dat de kwaliteit verzekert. Dat is een belangrijke oorzaak voor het feit dat deze procedure in praktijk niet 
gebruikt wordt.  

Andere bronnen 

Behalve het overzichtsrapport van ASIEPI zijn er nog 2 rapporten verschenen die rond innovatie in de 
bouwsector: een rapport van de innovatieregiegroep “Bouw” van de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap 
en Innovatie) (zie 1.1.10) en het informatiedossier “Open innovatie in de bouwsector” van de “Stichting 
Innovatie en Arbeid” (zie 1.1.11). In geen van beide rapporten werden concrete voorstellen gelanceerd om de 
behandeling van innovatieve technieken, producten of concepten in de rekenmethodiek.  

3.7.4 Voorstellen 

Snellere doorlooptijd bij wijzigingen rechtstreeks in de rekenmethodiek 

Eén van de conclusies van het eindrapport van het ASIEPI-project is dat de rekenmethodiek regelmatig moet 
aangepast worden. Een innovatieve techniek blijft immers niet eeuwig innovatief. De voorbije jaren zijn er al 
een aantal aanpassingen aan de rekenmethodiek geweest naar aanleiding van concrete aanvragen voor 
gelijkwaardigheid (zie 3.7.1): 

Het is eveneens ingepland dat vraaggestuurde ventilatie vanaf 2015 onderdeel zal uitmaken van de 
algemene rekenmethodiek EPW, en dus niet meer per product via gelijkwaardigheid zal moeten ingevoerd 
worden.  

De opstart van de versterkte ondersteuning van het EPB-platform is cruciaal om de doorlooptijd van dit spoor 
te versnellen, zie 3.1.1. Het VEA stelt voor om een aantal mandagen binnen het consortium dat het EPB-
platform in de toekomst zal ondersteunen, beschikbaar te houden voor het opvolgen van innovatieve 
ontwikkelingen, los van de prioriteitenlijst. 

Bovendien is het belangrijk dat er transparantie bestaat over de onderzoeksagenda van het EPB-platform. Op 
die manier hebben belanghebbenden een goed zicht op de lopende projecten en de projecten die in de 
steigers staan. In 3.1.30 wordt de huidige prioriteitenlijst en de lijst van projecten waaraan nog een prioriteit 
toegekend moet worden weergegeven.  
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Een voorstel om de transparantie nog verder te verhogen is het toevoegen van een richttermijn voor het 
opstellen van aanpassingen die lopende zijn. De drie gewesten spraken af om aanpassingen aan het 
Energiebesluit telkens vanaf 1 januari van een bepaald jaar door te voeren. Wijzigingen die via een 
ministerieel besluit kunnen toegevoegd worden aan de berekeningsmethodiek, kunnen wel sneller ingevoerd 
worden tijdens het jaar. 

Aanpassingen aan de piste “innovatief concept op gebouwniveau” 

Het VEA stelt voor om samen met de stakeholders te bekijken welke aanpassingen aan de huidige 
regelgeving nodig zijn om tot een werkbaar instrument te komen. Dit gebeurt bij voorkeur in nauwe relatie  
met nog een nieuwe piste, die hieronder besproken wordt.   

Nieuwe piste: demonstratieprojecten 

Naast het verbeteren van de bestaande procedures, moet er ook gekeken worden of er geen andere 
manieren zijn om de energiebesparing van innovatieve project te valoriseren. 

Zo kan het interessant zijn om, in nauw overleg met de sector, een piste uit te werken om aan bepaalde 
demonstratieprojecten een verbeterd E-peil toe te kennen wanneer deze al een tijd in gebruik genomen zijn. 
Dat ‘alternatieve E-peil’ kan dan bepaald worden aan de hand van een vergelijking tussen de berekende en 
de gemeten prestaties, waarbij gebruikersgedrag uitgesloten wordt en specifieke deelverbruiken gekend zijn. 
Er moet dan een methode gezocht worden die toelaat het gebruikersgedrag uit te sluiten en het klimaat te 
compenseren, zodat de meetresultaten kunnen vergeleken worden met de door de EPB-software berekende 
verbruiken. Het VEA stelt voor om deze piste in een studie verder te onderzoeken en toe te passen op een 
aantal concrete projecten.  
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4. Evaluatie van de EPB-eisen  

4.1 Toepassingsgebied  

Het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving is niet altijd eenduidig. Dit leidt tot verkeerde 
interpretaties met vergaande gevolgen zoals bouwheren die geen rekening houden met de geldende EPB-
eisen, terwijl het project toch EPB-plichtig is. Hieronder worden een aantal voorstellen uitgewerkt om het 
toepassingsgebied eenduidiger te bepalen. 

4.1.1 Context  

De bepaling ‘gebouwen verwarmd of gekoeld ten behoeve van mensen’ in het toepassingsgebied van de 
energieprestatieregelgeving is niet eenduidig en is voor interpretatie vatbaar. Die verschillende 
interpretatiemogelijkheden leiden regelmatig tot verkeerde inschattingen door bouwheren en architecten en 
tot een moeilijke dossierbehandeling en -handhaving bij het VEA. Bovendien wordt die bepaling in sommige 
gevallen gebruikt als een sluipweg om niet aan de regelgeving te moeten voldoen. 

Om de regelgeving beter leesbaar te maken stelt het VEA de bepaling ‘ten behoeve van mensen’ weg te 
laten. Er worden ook een aantal duidelijke uitzonderingsmogelijkheden geformuleerd. 

Vlaamse context 

Het Energiedecreet bepaalt onder Titel I, Art. 1.1.3. 56
e
 de definitie van een gebouw: “elk gebouw in zijn 

geheel of delen ervan die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt of een andere 
bestemming hebben, en waarvoor energie verbruikt wordt om ten behoeve van mensen een specifieke 
binnentemperatuur te verkrijgen”. 

De energieprestatieregelgeving is dus, op enkele uitzonderingen na, van toepassing op een bouwproject als: 

- er voor de werkzaamheden die kaderen in een vergund geheel, een stedenbouwkundige 
vergunning is aangevraagd of een melding is gedaan vanaf 1 januari 2006; 

- én de vergunningsaanvraag of melding heeft betrekking op werkzaamheden aan gebouwen 
die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten … 

De bepaling ‘om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen’ komt specifiek in 
de Vlaamse energieprestatieregelgeving voor. 

Voordat de probleemstelling en de voorstellen tot verbetering worden besproken, is het belangrijk te bekijken 
hoe de Europese verplichting is geformuleerd en hoe bijvoorbeeld het Waalse Gewest die verplichting heeft 
omgezet. 

De Europese context 

In de Europese richtlijn EPBD 2010/31/EU wordt een gebouw in artikel 2, 1° gedefinieerd als “een overdekte 
constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen”. Het gaat om 
energieverbruik om een binnenklimaat te regelen, zonder verdere specificatie. 

Artikel 4 § 2 bepaalt dat de lidstaten kunnen beslissen om aan de volgende categorieën gebouwen geen 
energieprestatie-eisen op te leggen: 

a) gebouwen die officieel beschermd zijn als onderdeel van een omgeving of om hun bijzondere 
architectonische of historische waarde, voor zover de toepassing van de energieprestatie-eisen hun 
karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen; 

b) gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten; 

c) tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar gebruikt worden, industriepanden, werkplaatsen 
en niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven met een lage energiebehoefte en 
niet voor bewoning bestemde gebouwen van landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij een sector die 
onder een nationale sectorovereenkomst inzake energieprestatie valt; 

d) residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk 
bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte 
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gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25 % van wat het jaarlijkse 
energiegebruik zou opleveren; 

e) alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² . 

Toepassingsgebied in het Waalse Gewest 

In de Waalse regelgeving (Décret CWATUPE, artikel 237/1) is het toepassingsgebied analoog aan dat van de 
Europese richtlijn: een gebouw is een constructie met een dak, een vloer en muren die het binnenklimaat 
afschermt van de buitenomgeving, waarin energie wordt verbruikt om een binnenklimaat te regelen en die is 
uitgerust met een verwarmings- of koelinstallatie. Hieronder een stuk uit de formulering van de Waalse 
definitie. 

“bâtiment: soit toute construction dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois séparant le 
volume intérieur de l'air et du sol extérieurs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le 
climat et qui est équipée d'un système indépendant de chauffage ou de climatisation" 

In de Waalse regelgeving worden een aantal uitzonderingen opgenomen. De meeste uitzonderingen komen 
ook voor in de Vlaamse regelgeving. Omdat hun toepassingsgebied iets ruimer is dan het Vlaamse, is er één 
extra uitzonderingmogelijkheid opgenomen, die onbestaand is in de Vlaamse context. 

Het betreft de uitzondering in TITRE II. - Champ d'application - Art. 237/2: “à l'exception: 3° des bâtiments 
industriels, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, faibles consommateurs d'énergie" 

Er wordt dus een uitzondering geformuleerd voor onverwarmde of weinig energieverbruikende 
industriegebouwen, werkplaatsen en landbouwgebouwen. 

4.1.2 Probleemstelling 

Het al dan niet ‘geklimatiseerd’ (verwarmd of gekoeld) zijn van gebouwen en het al dan niet  ‘ten behoeve van 
mensen’ geklimatiseerd zijn, zijn twee aspecten die vaak leiden tot verschillende interpretaties en discussies. 
Daarnaast rijzen ook problemen rond een niet gelijke behandeling van een geklimatiseerd ‘alleenstaand klein 
gebouw’ en een geklimatiseerd ‘klein deel van het gebouw’. 

Door de diverse interpretaties en probleemstellingen is er van bij het begin van het bouwproces twijfel en 
onduidelijkheid bij de bouwheer, de architect en/of verslaggever. Aansluitend daarop, is het voor de 
administratieve medewerkers van het VEA ook niet altijd duidelijk. Bij de dossierbehandeling is het vaststellen 
of het inschatten of de regelgeving al dan niet van toepassing is, vaak heel moeilijk. Als het VEA bij twijfel 
toch een brief stuurt naar de aangifteplichtige en er blijkt dat de regelgeving niet van toepassing is, resulteert 
dat vaak in heel wat correspondentie. Enkel op basis van kopieën van de uitvoeringsplannen en/of foto’s, een 
verklaring van de bouwheer en/of informatie opgevraagd bij de gemeente, kan het VEA de uiteindelijke 
beslissing nemen en het dossier al dan niet afsluiten als niet EPB-plichtig. 

Het aspect: ‘al dan niet geklimatiseerd zijn’  

De omschrijving ‘verwarmd of gekoeld’ is niet eenduidig en is soms voor interpretatie vatbaar. De meeste 
bouwprojecten zijn geklimatiseerd en vallen binnen het toepassingsgebied van de regelgeving. 

Het VEA krijgt af en toe de volgende vragen of meldingen van bouwheren, architecten en/of verslaggevers die 
aanleiding geven tot verschillende interpretaties en oordelen in het al dan niet EPB-plichtig zijn van hun 
project. 

In bepaalde gebouwen of delen van gebouwen zou er geen klimatisatie-installatie (verwarming en/of koeling) 
of afgifte-elementen worden geplaatst. Daaruit concludeert de vraagsteller of melder dat de werkzaamheden 
aan het gebouw buiten het toepassingsgebied van de regelgeving vallen en niet EPB-plichtig zijn.  

Voorbeelden van dergelijke bouwprojecten zijn: 

- bouwen van een werkplaats of atelier van een aannemer; 

- aanbouw schildersatelier aan woning;  

- uitbreiding aan een bestaande woning, waarin 2 slaapkamers worden voorzien; 

- uitbreiding aan een bestaande woning, waarin een toilet, een berging en een badkamer 
worden voorzien; 

- bouwen van een vakantiewoning. 
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Het is mogelijk om in dergelijke gebouwen of delen van gebouwen geen klimatisatie-installatie (verwarming 
en/of koeling) of afgifte-elementen te plaatsen. Er is echter in het Belgische klimaat een zeer grote 
waarschijnlijkheid dat er op korte termijn toch plaatselijk verwarming wordt geplaatst, omdat dergelijke 
functies (wonen, slapen, wassen, hobby uitvoeren …) een zekere binnentemperatuur nodig hebben.  

Op die manier meent de bouwheer aan de regelgeving ‘ontkomen’, terwijl hij na de ingebruikname 
waarschijnlijk wel energie zal verbruiken door een plaatselijk toestel te plaatsen. Daarom oordeelt het VEA dat 
elk gebouw waar mensen wonen, logeren, sporten, werken, eten, zich verzorgen, ontspannen, een hobby 
uitoefenen, inkopen doen … zal of kan geklimatiseerd worden.  

De bepaling ‘al dan niet verwarmd of gekoeld’ wordt in sommige gevallen ook gebruikt als een sluipweg om 
niet aan de regelgeving te moeten voldoen. Voorbeelden zijn:  

- een vergunningsaanvraag wordt ingediend voor het bouwen van een loods die niet wordt 
verwarmd of gekoeld voor mensen, dus niet EPB-plichtig. Achteraf wordt in de loods een 
grote kantoorruimte gebouwd, die wel wordt verwarmd voor de werknemers. Die 
werkzaamheden zijn mogelijk zonder bijkomende aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning, waardoor er geen EPB-plicht geldt. Op die manier wordt de EPB-plicht voor het 
grote kantoordeel ontlopen. 

- een industriebouw wordt casco verkocht: de bouwheer deed de vergunningsaanvraag, maar 
verkoopt het als een gesloten ruwbouw, zodat de koper het verder naar zijn noden kan 
afwerken. Afhankelijk van wie het in gebruik zal nemen, zal er wel of geen verwarming 
geplaatst worden.  

Een andere situaties is een uitbreiding aan een woning waarin geen verwarmingselementen voorzien worden. 
Men concludeert daaruit dat die ruimten ‘onverwarmd’ zijn en dat de werkzaamheden niet EPB-plichtig zijn. In 
sommige gevallen zijn er geen verwarmingselementen aanwezig, maar meestal zijn die ‘onverwarmde’ 
ruimten wel indirect mee verwarmd vanuit het aangrenzende bestaande gebouw. Dat is het geval als er: 

- geen fysische afscheiding is tussen de uitbouw en het bestaande gebouw. Via een open 
verbinding is de uitbreiding op die manier ook mee geklimatiseerd en wel EPB-plichtig. 

- wel een fysische afscheiding is tussen het bestaande gebouw en de aanbouw, maar waarbij 
er geen thermische isolatie aanwezig is in de scheidingsconstructie. Op die manier is er ook 
een groot warmteverlies van het bestaande gebouw via de aanbouw naar de buitenomgeving. 

Een praktisch voorbeeld: een veranda-aanbouw aan een bestaande woning (met uitgebreide 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag) waarin geen enkel verwarmingselement wordt geplaatst. De 
veranda kan niet volledig worden afgesloten van de bijhorende woning. De veranda is in dat geval een 
uitbreiding van het bestaande beschermd volume en is dus mee geklimatiseerd vanuit die woning en dus 
EPB-plichtig. 

Het aspect ‘ten behoeve van mensen’  

De omschrijving ‘ten behoeve van mensen’ is niet eenduidig en is voor interpretatie vatbaar. In een aantal 
projecten is het heel moeilijk voor de bouwheer, de architect, de verslaggever en/of het VEA om duidelijk te 
bepalen of de aanwezige klimatisatie (verwarming en/of koeling) effectief geplaatst is om te 
verwarmen/koelen ten behoeve van de mensen die er aanwezig zijn.  

Die beslissing of interpretatie is wel van doorslaggevend belang: ofwel moet het project voldoen aan de 
energieprestatieregelgeving ofwel moet het niet voldoen. 

Het is mogelijk dat er een verwarmingssysteem aanwezig is om het gebouw vorstvrij te houden, of om een 
specifieke temperatuur te realiseren voor de producten die er worden verwerkt. 

Enkele voorbeelden: 

- het bouwen van een industriegebouw waarin chocolade wordt verwerkt tot diverse 
eindproducten; 

- het bouwen van een industriegebouw waarin metaalverwerking gebeurt; 

- het bouwen van een uitbreiding aan een bestaand museum waarin zeer waardevolle oude 
schilderijen (gevoelig voor temperatuur- en vochtschommelingen) worden tentoongesteld. 
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Niet gelijke behandeling van een klein geklimatiseerd ‘alleenstaand’ gebouw en een geklimatiseerd 
klein ‘deel van het gebouw’. 

De energieprestatieregelgeving stelt dat geklimatiseerde ‘alleenstaande gebouwen met totale bruikbare 
vloeroppervlakte van minder dan 50 m²’ buiten het toepassingsgebied vallen. 

Als er zich in een onverwarmd industriegebouw of in een landbouwgebouw bijvoorbeeld een geklimatiseerde 
kleine kantoorruimte of een geklimatiseerde combinatie van een kleine refter, een kleedruimte, een 
doucheruimte en een toilet (kleiner dan 50 m²) bevindt, dan moeten die kleine ruimten wel voldoen aan de 
regelgeving.  

Die twee gelijkaardige gevallen worden op dit moment op een verschillende manier behandeld. 

4.1.3 Voorstel 

Het VEA stelt voor om het toepassingsgebied duidelijker te omschrijven. Het al dan niet geklimatiseerd zijn 
van bepaalde types gebouwen hangt immers niet altijd af van de aanwezigheid van een vaste verwarmings- 
of koelinstallatie. 

Het VEA stelt voor om elk gebouw waar functies, zoals wonen, logeren, sporten, werken, eten, zich 
verzorgen, ontspannen, een hobby uitoefenen, inkopen doen …, plaatsvinden altijd te beschouwen als 
geklimatiseerd.  

Voor residentiële gebouwen geldt volgens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode dat aan de elementaire 
woningkwaliteitsvereisten moet voldaan zijn en het steeds mogelijk moet zijn om een verwarmingsapparaat te 
voorzien. Bij voor bewoning bestemde kamers voorziet het Kamerdecreet in een gelijkaardige bepaling. De 
Raad van State bevestigde in zijn arrest 221.638 van 6 december 2012 dat het niet permanent bewoond zijn 
van een woongebouw geen grond is om buiten het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving te 
vallen. Voor kantoorgebouwen en andere gebouwen waarin mensen werken, zijn bepalingen rond het vereiste 
binnenklimaat opgenomen in het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk. In sommige 
bouwprojecten, meestal industriegebouwen, is er bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of 
bij de start van de werkzaamheden, nog niet gekend of het gebouw na ingebruikname zal worden 
geklimatiseerd. De exacte bestemming is in die fase soms nog niet gekend. Afhankelijk van de invulling als 
opslagruimte of als werkplaats zal in een latere fase worden beslist om het gebouw al dan niet te klimatiseren. 

In die gevallen stelt het VEA de meest strenge aanname voor. Men veronderstelt dat het project wordt 
geklimatiseerd na ingebruikname. In die veronderstelling valt het bouwproject binnen het toepassingsgebied 
van de energieprestatieregelgeving en moet het als EPB-plichtig worden beschouwd. 

Ook de onverwarmde delen of ruimten die binnen het beschermd volume van die gebouwen vallen, zijn mee 
geklimatiseerd en EPB-plichtig. 

In de gebouwen met een bestemming ‘wonen’, ‘kantoor’, ‘school’, ‘industrie’ en alle ‘andere specifieke 
bestemmingen, kunnen er zich ‘opslagruimten’ of ‘bergruimten’ bevinden, waarin enkel materiaal, materieel … 
wordt opgeslagen, die niet worden geklimatiseerd en waarin nooit mensen werken of lang in verblijven. Die 
ruimten kunnen wel buiten het toepassingsgebied van de regelgeving vallen, op voorwaarde dat ze inderdaad 
niet worden geklimatiseerd én dat ze niet behoren tot het beschermd volume van het gebouw. Dat betekent 
concreet dat de scheidingsconstructie tussen het EPB-plichtige deel en het niet-EPB-plichtige deel thermisch 
geïsoleerd moet zijn. 

Volgens die omschrijving geldt de energieprestatieregelgeving ook voor gebouwen bestemd voor land- en 
tuinbouw, terwijl die nu vaak buiten het toepassingsgebied vallen. Daarom stelt het VEA voor om, in analogie 
met de Waalse energieprestatieregelgeving, de land- en tuinbouwgebouwen buiten het toepassingsgebied te 
houden.  

Aansluitend daarbij doet het VEA het voorstel om ‘kleine’ geklimatiseerde delen in onverwarmde land- en 
tuinbouwgebouwen, ook mee vrij te stellen met het gebouw waarin ze zich bevinden. Het voorstel is om ‘klein’ 
te definiëren in analogie met de vrijstelling van de alleenstaande gebouwen, met een bovengrens van 50m².  

Een geklimatiseerde ruimte (of een groep van ruimten) met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder 
dan 50 m² in land- en tuinbouwgebouwen, valt buiten het toepassingsgebied. 

Die wijzigingsvoorstellen zullen de leesbaarheid van de regelgeving verbeteren. Het toepassingsgebied wordt 
duidelijker, eenvoudiger en minder vatbaar voor interpretaties. Die vereenvoudiging zal ook een gunstige 
invloed hebben op de dossierbehandeling bij de handhaving.  
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De wijzigingsvoorstellen leiden tot een lichte verruiming van het huidige toepassingsgebied. Dat sluit aan bij 
de Europese doelstelling om, op weg naar 2021, meer en meer energie te besparen, en om vanaf dan bijna-
energieneutrale gebouwen te realiseren. Om dat doel te realiseren, moeten ook de gebouwen die energie 
gebruiken om te verwarmen of te koelen ten behoeve van andere doeleinden (andere dan mensen die er 
wonen, werken, sporten …) systematisch meer inspanningen gaan leveren. Ook zij moeten energiezuiniger 
gaan bouwen met het oog op 2021. 
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4.2 Het EPB-eisenpakket  

Sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving in 2006 zijn er twee extra eisen toegevoegd voor 
nieuwe gebouwen: de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming voor woningen en een minimaal aandeel 
hernieuwbare energie voor alle gebouwen. Hierdoor wordt de regelgeving complexer. Met zicht op de evolutie 
naar bijna-energieneutrale gebouwen is het huidige eisenpakket misschien niet ideaal. Dit hoofdstuk evalueert 
de verschillende EPB-eisen. Uiteindelijk worden een aantal voorstellen tot aanpassing geformuleerd. 

Overzicht van de types eisen in de andere gewesten en in de buurlanden 

Tabel 19 en Tabel 20 geven een schematisch overzicht van het eisenpakket in de andere gewesten en de 
buurlande.  De eisen en de uitdrukking ervan verschillen van land tot land. Voor meer details wordt telkens 
verwezen naar de oorspronkelijke teksten van het betreffende gewest of land. 

In de tabellen staat een:  

- ‘symbool’ om aan te duiden wanneer er aan een indicator een eis gesteld wordt, aan de hand 
van dit symbool. De gebruikte symbolen worden onder de tabel verklaard; 

- ‘X’ om aan te duiden dat er een eis is; 

- ‘i ‘om aan te duiden dat de indicator enkel informatief (dus zonder eis) wordt berekend en op 
het certificaat vermeld staat. 

De tabellen tonen het eisenpakket vanaf 1 januari 2013, tenzij er al toekomstige veranderingen beslist 
(Brussel) of in voorbereiding (Duitsland en Engeland) zijn. Als de datum waarop een toekomstige regelgeving 
van kracht zal worden nog niet wettelijk vastligt, is de vermoedelijke datum aangeduid met een vraagteken. 

 

gewest/land VL RW Bsl NL DE FR Engeland 

bron:     Bouw-
besluit 
2012 

EnEV Entwurf 
2012/2014 

RT 2012 Consultation 
proposals 

part L 

vanaf: 01.01.2012 01.09.2011 01.01.2015 04.01.2012 ? 01.01.2014  01.01.2013 ? Oct. 2013 

       2016 ZCS 

energie-
prestatie 

E-peil E-peil Ew2 
en Espec 

X EPC X Cep DER 

NEBrv X - X (i1) - Bbio DFEE 

NEBrk - - - (i2) - Bbio DFEE 

verlichting - - - - - Bbio - 

U_gemiddeld K-peil K-peil - - X - - 

U_individueel X X - X (X) - X
3
 

luchtdichtheid - - n_50 
4
 X (X) Q4Pa,surf X 

        

daglicht - - - X - X (X) 

oververhitting I_overh I_overh X (i3) X Tic X 

hyg. ventilatie X X X X (X) X X 

Tabel 19 - De huidige eisenpakketten voor woningen in de verschillende gewesten en buurlanden. 

 

                                                      
2
 Andere referentie voor de noemer voor woongebouwen; maar geen verschil met Vlaanderen voor wat betreft het E-peil van kantoren en scholen. 

3
 Eis op het gemiddelde van alle componenten die tot een bepaalde categorie (dak, muur, ...) behoren. 

4
 Deze eis gaat maar in vanaf 01.01.2018. 
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gewest/land VL RW Bsl NL DE FR Engeland 

bron    Bouwbeslui
t 

2012 

EnEV Entwurf 
? "2012/2014" ? 

RT 2012 Consultation 
proposals 

part L 

vanaf: 01.01.2012 01.09.2011 01.01.2015 04.01.2012 ? 01.01.2014 ? 28.10.2011 
of  

01.01.2013 

? Oct. 2013 ? 

       2019 ZCS 

        

energie-
prestatie 

E-peil E-peil Ew X EPC X Cep BER 

NEBrv - - X - - Bbio - 

NEBrk - - X - - Bbio - 

verlichting - - - - - Bbio - 

U_gemiddeld K-peil K-peil - - - - - 

U_individueel X X - X X
5
 - X 

luchtdichtheid - - n_50 X (X) - X 

        

daglicht - - - X
6
 - - - 

oververhitting - - X
7
 - X Tic 

8
 X 

hyg. ventilatie X X X X (X) X X 

Tabel 20 -  De huidige eisenpakketten voor niet-residentiële gebouwen in de verschillende gewesten en buurlanden. 

Verklaring van de symbolen: 
o NEBrv: netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming; 
o NEBrk: netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling; 
o U_gemiddeld: gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de volledige schil; 
o U_individueel: warmtedoorgangscoëfficiënt van elk van de aparte schildelen. 

 België (Vl, RW en Bsl): 
o Espec: het specifiek primair energieverbruik (per eenheid vloeroppervlakte); 
o I_overh: oververhittingsindicator 
o n50: lekventilatievoud bij 50 Pa. 

 Nederland (NL): 
o EPC: energieprestatiecoëfficiënt; 
o (i1): EP_schil,H: gebouwschilindicator voor verwarming: indicatief op het certificaat; 
o (i2): EP_schil,C: gebouwschilindicator voor koeling: indicatief op het certificaat; 
o (i3): indicatief: TO_juli,or, zi:  temperatuuroverschrijding in de maand juli per oriëntatie en zone. 

 Duitsland (DE): 
o EnEV: EnergieEinsparVerordnung; 
o (X): thermische isolatie van de individuele schildelen, luchtdichtheid en hygiënische ventilatie worden enkel principieel 

vermeld in de EnEV ("moeten voldoen aan de erkende regels van de techniek")– geen verdere concrete specificaties in 
de regelgeving, maar ev. voorschriften in diverse normen worden op die manier wel versterkt. 

 Frankrijk (FR): 
o Cep: consommation en énergie primaire ; 
o Bbio: besoin bioclimatique: gezamenlijjke, gewogen indicator voor NEBrv, NEBrk en verlichting; 
o Q4Pa,surf:  luchtdoorlatendheid van de schil bij 4 Pa; 
o Tic: température intérieur conventionnelle. 

 Engeland
9
: 

o ZCS: zero carbon standard; 
o DER: dwelling emission rate (CO2); 
o DFEE: dwelling fabric energy efficiency: som van de NEBrv en NEBrk; 
o daglicht in woningen: dit is enkel een aandachtspunt, geen eis; 
o BER: building emission rate (CO2). 

 

                                                      
5
 Eis op het gemiddelde van alle componenten die tot een bepaalde categorie (dak, muur, ...) behoren. 

6
 Deze eis geldt niet voor alle functies. 

7
 Deze eis wordt pas vanaf 01.01.2016 van kracht. 

8
 Deze eis geldt niet voor sommige gekoelde ruimten. 

9
 Algemeen gelden in Wales, Schotland en Noord-Ierland dezelfde eisen, maar de details verschillen. 
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In de Franse regelgeving RT2000 bestond een lange reeks van eisen op componentniveau: de zogenaamde 
"garde-fous" of veiligheidsnetten. Deze componenteisen bestonden zowel voor de thermische isolatie als voor 
verschillende aspecten van de technische installaties. Deze eisen volstonden echter niet om aan de 
algemene energieprestatie-eis te voldoen. Ze vormden enkel een verplichting om een minimale inspanning te 
leveren voor elk deelaspect. In de huidige Franse regelgeving RT2012 zijn deze deeleisen niet meer 
opgenomen. Er worden slechts een beperkt aantal aanvullende deeleisen gesteld. 

In Engeland worden nog altijd eisen gesteld aan alle individuele technische componenten.  

4.2.1 Basisdoelstellingen 

De energieprestatieregelgeving heeft volgende doelstellingen voor nieuwe en te verbouwen gebouwen:  

- energiezuinigheid of het verlagen van het energiegebruik; 

- en het realiseren van een gezond binnenklimaat. 

Verschillende EPB-eisen worden gesteld om deze doelstellingen te realiseren, (zie 1.2.1). Hoewel elke eis 
vooral voor één van beide doelstellingen dient, ondersteunt ze meestal ook de andere doelstelling. Hierbij 
rijzen de volgende vragen: 

- Wat is de motivatie voor elk van deze eisen? Zijn alle eisen nodig? 

- Hoe wordt elke eis het best uitgedrukt? 

De eerste vraag wordt in dit hoofdstuk besproken. De evaluatie gebeurt niet alleen in de context van de 
huidige eisenniveaus, maar ook met het zicht op de toekomstige verstrengingen tot bijna-energieneutrale 
gebouwen. De evaluatie van het eisenpakket gaat over nieuwbouw of hieraan gelijkgesteld.  

De eisen zijn uitgedrukt onder de vorm van prestaties. De ontwerper en eigenaar krijgen op die manier de 
vrijheid om per project uit een ruim gamma van maatregelen de beste oplossing te kiezen. 

Naast een goede combinatie van eisen is het belangrijk dat elke eis op zich op een goede manier 
geformuleerd wordt. Dit wordt in de volgende hoofdstukken behandeld. De eis op de netto-energiebehoefte 
voor ruimteverwarming wordt verder in 4.4 besproken.  

Tot slot moeten ook de bepalingsmethoden waarmee de verschillende indicatoren berekend worden, zo 
duidelijk en prestatiegericht mogelijk zijn om de doelstellingen van de regelgeving zo goed mogelijk te 
realiseren. De verbeteringen aan de bepalingsmethoden zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

4.2.2 Evaluatie van het eisenpakket 

Hygiënische ventilatie 

Minimale ventilatievoorzieningen hebben als doel een goede luchtkwaliteit te realiseren. Deze eis draagt zelf 
niet bij tot energiebesparing. Door middel van andere eisen worden energiezuinige ventilatiesystemen wel 
gewaardeerd. 

In bijna alle buurlanden legt de overheid in de regelgeving gedetailleerde specificaties vast voor 
ventilatievoorzieningen. 

Maximale oververhittingsindicator 

De maximale oververhittingsindicator is een eis bij woongebouwen om het risico op overdreven oververhitting 
te beperken. Het dwingt de ontwerper om op een doordachte manier om te gaan met zonnewinsten, zoals de 
grootte en oriëntatie van de glaspartijen, het type glas en het voorzien van zonnewering. Deze eis 
ondersteunt ook de doelstelling rond energiebesparing: de kans op de plaatsing van actieve koeling achteraf 
is kleiner. Als zo’n actieve koeling toch geplaatst wordt, zal het koelverbruik lager zijn.  De andere gewesten 
en de buurlanden hebben ook een eis om het risico op oververhitting in woningen te beperken. Nederland 
vormt hierop de uitzondering. Daar is de berekening slechts indicatief. 

De onderzoeksprojecten EPIcool en de studie rond ‘Andere Specifieke Bestemmingen’ (zie 3.3 en 3.5) tonen 
aan dat het door de hoge interne winsten in niet-residentiële gebouwen niet evident is om met courante 
middelen (bijvoorbeeld zonnewering en het openen van vensters) oververhitting altijd binnen de perken te 
houden.  Dit is een fysisch-technisch gegeven, onafhankelijk van het gebruikte rekenmodel (dynamische 
uursimulaties, maandberekening ...). Het blijkt onmogelijk om een maximale oververhittingseis op te leggen 
die overeenkomt met een aanvaardbaar comfortniveau. Voor niet-residentiële gebouwen hebben de 
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buurlanden wel een eis, behalve Nederland. In Nederland is er voor deze gebouwen ook geen indicatieve 
berekening. 

De voorbije decennia is oververhitting in gebouwen een groeiend probleem geworden. Vroeger zorgde enkel 
glas voor comfortproblemen in de winter waardoor glasoppervlaktes meestal kleiner werden gemaakt. 
Bovendien werden de meeste gebouwen massief uitgevoerd en waren rolluiken gebruikelijk. Deze combinatie 
van factoren zorgde ervoor dat oververhitting in de zomer meestal onder controle kon worden gehouden. 
Daarnaast waren de comfortverwachtingen van de bewoners niet zo hoog.  

De bouwstijl is de laatste decennia op deze vlakken veranderd. Bovendien zorgt de toenemende isolatie 
ervoor dat de warmte in de gebouwen ook in de zomer minder gemakkelijk kan wegstromen door transmissie. 

Daarom is het noodzakelijk om in de energieprestatieregelgeving een eis te stellen op vlak van oververhitting 
in woongebouwen. Met het zicht op BEN-gebouwen wordt dit nog belangrijker. 

Net zoals er een eis gesteld wordt aan de netto-energiebehoeften voor verwarming, kan overwogen worden 
om een eis te stellen aan de netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling. Op dit ogenblik is er nog geen 
onderzoek gebeurd naar een aanvaardbare waarde voor zo’n eis. Het VEA stelt voor om momenteel nog 
geen eis op te leggen aan de netto-energiebehoefte voor koeling van woongebouwen. Dit kan in de toekomst 
overwogen en verder onderzocht worden. 

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (Umax) of minimale warmteweerstand (Rmin) van schildelen 

Deze eis ondersteunt zowel het doel van een goed binnenklimaat als het doel van energiezuinigheid.  

- Een goede isolatie van de buitenschil van een gebouw leidt tot een belangrijke 
energiebesparing omdat de transmissiestromen in de winter een groot deel van de totale 
warmteverliezen vertegenwoordigen.  

- Een goede thermische isolatie draagt bij tot een goed binnenklimaat. De isolatie zorgt ervoor 
dat de binnenoppervlaktetemperatuur van de uitwendige scheidingsconstructies niet veel 
lager is dan de luchttemperatuur in de ruimte.  

Dit laatste biedt volgende voordelen: 

- De lokale relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak is niet veel hoger dan die van de 
ruimte. Als de relatieve luchtvochtigheid langdurig hoog is en de oppervlaktetemperatuur 
laag, kan schimmelvorming optreden,vooral in weinig verwarmde ruimten. 

- De oppervlaktetemperatuur is niet veel lager dan die van de ruimte Als de 
oppervlaktetemperatuur nog verder daalt, wordt de verzadigingstemperatuur van de 
waterdamp bereikt. Hierdoor treedt condensatie op die vochtschade kan veroorzaken.  

- Het thermisch comfort dat een persoon in een ruimte ervaart, hangt af van de gemiddelde 
temperatuur van de lucht waarmee hij in contact is, de lokale koudetemperatuur (bijvoorbeeld 
tegen de vloer) en de infrarode stralingsuitwisseling met alle objecten rond de persoon. De 
oppervlaktetemperatuur van de uitwendige scheidingsconstructies is op twee manieren van 
belang: 

o koude binnenoppervlakken koelen de binnenlucht af. Deze stroomt vervolgens 
langsheen de muur naar beneden terwijl ze verder afkoelt. Zo kunnen bijvoorbeeld 
personen die dicht bij een koud oppervlak zitten in de winter hinder ondervinden van 
koude trek;  

o koude oppervlakken zorgen ook voor een grotere warmte-uitstraling van de persoon 
in die richting. Dit verhoogt het koudegevoel. 

Omwille van een goed binnenklimaat is het aangewezen dat er eisen gesteld worden aan de thermische 
isolatie van alle schildelen afzonderlijk. Om schimmel- en condensatieproblemen op niet afgeschermde 
oppervlakken te vermijden, volstaan in het Belgische klimaat niet al te strenge Umax-eisen. Het thermisch 
comfort verbetert naarmate de U-waarde verlaagt. Op vlak van het thermisch comfort vormen vensters een 
aandachtspunt omdat de U-waarde van vensters altijd hoger is dan de U-waarde van opake schildelen. Het is 
dan ook aangewezen per schildeel een eis op te leggen, zodat minstens de isolatie die economisch 
verantwoord is (die zichzelf terugbetaalt) gerealiseerd wordt. 

Voor de Umax/Rmin-eis geldt er een 2%-uitzonderingsregel. Deze laat toe om in zeer beperkte mate af te 
wijken van de eisen op plaatsen waar het technisch of economisch moeilijk haalbaar is. De ontwerper blijft 
verantwoordelijk om in deze gevallen wel aandacht te schenken aan de hierboven vermelde potentiële 
problemen van lage oppervlaktetemperaturen. 
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Om plaatselijke lage oppervlaktetemperaturen te voorkomen, is het ook belangrijk om koudebruggen te 
vermijden. Om een goede continuïteit van de isolatie ter plaatse van de bouwknopen te realiseren, is hieraan 
een aparte bijlage van het Energiebesluit gewijd. 

Maximaal E-peil 

De EPBD 2010/31/EU (zie 2.2) verplicht de lidstaten om een globale energieprestatie-eis in te voeren. Uit 
figuur 28 blijkt dat het E-peil de meest omvattende eis is op vlak van energiebesparing.  

 De globale energieprestatie van een gebouw rekent de energiezuinigheid in van alle vaste installaties die 
tijdens het bouwproces gepland en geplaatst worden. De verschillende deelaspecten bij de bepaling van het 
E-peil, worden schematisch voorgesteld in Figuur 28. De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en -
koeling worden door dezelfde factoren bepaald. Alle losse toestellen  
zoals huishoudtoestellen en kantoorapparatuur vallen buiten het toepassingsgebied van een 
bouwgerelateerde regelgeving. De energiezuinigheid van deze toestellen worden geëvalueerd door andere 
overheidsinitiatieven zoals de Europese Ecodesign-richtlijn.  

Hoewel de energieprestatie-eis niet tot doel heeft om het binnenklimaat te verbeteren, draagt ze hier op een 
indirecte manier wel toe bij. Deze bijdrage verhoogt naarmate de eis strenger wordt. Zo kan ze immers leiden 
tot bijvoorbeeld: 

- een betere thermische isolatie dan opgelegd door de maximale U-waarde en het maximale K-
peil; 

- aandacht voor luchtdichtheid, waardoor de belangrijkste tochtproblemen zullen verminderen; 

- een zeer efficiënte warmteterugwinning bij volledige mechanische ventilatie, waardoor de 
inblaastemperatuur van de toevoerlucht altijd voldoende hoog kan zijn. 

 

Figuur 28 - Schematisch overzicht van de belangrijkste deelcomponenten die de energieprestatie (het E-peil) bepalen. Het 
warmtapwaterverbruik wordt enkel bij woningen in rekening gebracht.  

 

 

Maximale waarde voor de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming  

De energieprestatie-eis (E-peil) garandeert de globale energiezuinigheid van het gebouw. Een goede 
energieprestatie kan in belangrijke mate gerealiseerd worden door bijvoorbeeld zeer efficiënte 
warmteopwekkingsinstallaties of fotovoltaïsche energieproductie. De elektriciteit geproduceerd door 
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zonnepanelen wordt namelijk als een bonus ingerekend in het E-peil. De intrinsieke warmtebehoefte van het 
gebouw tijdens de winter is hierdoor echter niet gereduceerd. Nochtans is de warmtebehoefte de oorzaak van 
het verwarmingsverbruik. Bij woningen wordt het aandeel van het verwarmingsverbruik in het totale primaire 
energieverbruik bij een eis van E100 geraamd op ongeveer 70%. Bij kantoren en scholen vertegenwoordigt 
het verwarmingsverbruik bij E100 ongeveer 50%. Dit is een relatief kleiner aandeel in vergelijking met 
woningen omwille van de inrekening van verlichting in de EPU-methode.  

Zowel bij woningen als bij kantoren en scholen kan bij zeer energiezuinige bouwwijzen de warmtebehoefte 
technisch gezien met meer dan een factor drie dalen. 

Een bijna-energieneutraal gebouw wordt in artikel 2 van de EPBD 2010/31/EU gedefinieerd als een gebouw 
met een zeer hoge energieprestatie. In die definitie zijn twee deelaspecten opgenomen:  

- de energie die is vereist, ligt dicht bij nul of is zeer laag ; 

- die  resterende energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate  te worden geleverd uit 
hernieuwbare bronnen die ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd.  

Om het bouwkundig bepaalde deel (i.e. zonder de installaties) van het verwarmingsverbruik te beperken, kan 
een aparte eis worden gesteld aan de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEBrv). De bouwkundige 
maatregelen van een gebouw zonder de technische installaties omvatten volgende aspecten: 

- transmissie; 

- luchtdichtheid; 

- zonnewinsten (inclusief zonnewering); 

- en thermische massa. 

Zoals Figuur 28 illustreert, bepalen deze elementen samen met de hygiënische ventilatieverliezen de netto-
energiebehoefte voor ruimteverwarming. 

De structurele elementen van het gebouw exclusief de technische installaties worden in het Frans aangeduid 
met de term “le bâti”: het gebouwde. In het Engels wordt het woord “fabric” gebruikt: de basisstructuur van het 
gebouw, het weefsel. De structurele elementen hebben vooral te maken met de buitenschil van het gebouw. 
Ze zijn echter niet beperkt tot de schil. Ook de thermische massa van alle interne constructie-elementen heeft 
een invloed. 

De technische installaties en de bouwkundige karakteristieken van een gebouw vertonen elk hun eigen 
kenmerken: 

- robuustheid: 
o De goede werking van technische installaties is niet altijd zeker. Ze zijn bijvoorbeeld 

vaak gevoeliger op vlak van regeling. Wanneer de oorspronkelijke inregeling niet 
goed gebeurt of wanneer installaties ontregeld geraken, kan hun rendement veel 
lager uitvallen dan wat bij optimale werking verwacht kan worden.  

o De meeste structurele energiebesparingsmaatregelen zijn intrinsiek robuuster van 
aard. Toch kan hun energiezuinigheid ook onderhevig zijn aan aftakeling: de isolatie 
kan wegzakken, er kunnen barsten en kieren ontstaan in de luchtdichtheidslaag (het 
pleisterwerk), zonnewinsten kunnen verminderen door beschaduwing van bomen of 
nieuwe buurgebouwen … . enz. 

- mogelijkheid tot verbetering: 
o De verschillende onderdelen van technische installaties gaan minder lang mee 

(gemiddeld 20 jaar) dan de delen van de gebouwstructuur (gemiddeld 50 à 100 jaar). 
Bij vervanging van technische installaties kan meestal gemakkelijker een 
performanter exemplaar gekozen worden, overeenkomstig de technologische en 
marktvooruitgang die in tussentijd geboekt is. 

o Het energetisch verbeteren van bouwkundige elementen achteraf is minder evident. 
Meestal is hiervoor een ingrijpende renovatie nodig en zijn er praktische en 
technische beperkingen. Daarnaast lopen de kosten snel hoger op, wat de financiële 
rendabiliteit ondergraaft. Daarom is het nodig om bij het bouwen onmiddellijk 
minstens alle economisch verantwoorde structurele maatregelen meteen te 
realiseren. Dit kan gegarandeerd worden door een aparte eis te stellen aan de 
energetische kwaliteit van de gebouwstructuur. 

o Sommige onderdelen van technische installaties kunnen echter ook niet eenvoudig 
en goedkoop vervangen worden. Voorbeelden hiervan zijn: de wijziging van type 
warmteafgiftesysteem (bijvoorbeeld van radiator naar vloerverwarming) of een 
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verandering van type ventilatiesysteem. Dit vereist vaak werkzaamheden die 
ongeveer even ingrijpend zijn als de verbetering van de gebouwstructuur. 

o Omgekeerd zijn bepaalde bouwkundige ingrepen relatief gemakkelijk uit te voeren. 
Een voorbeeld hiervan is het vervangen van vensters. Dit kan ook meerdere keren 
gebeuren gedurende de levensduur van het gebouw, los van energetische 
overwegingen. 

Het is niet vanzelfsprekend om die elementen te bepalen die meegenomen kunnen worden in een deeleis 
voor het beperken van de energievraag. De optie om enkel de bouwkundige aspecten te beschouwen (zoals 
in veel landen gebeurt) is niet met absolute argumenten onderbouwd. Omdat technische installaties later 
moeilijk aan te passen zijn, is het denkbaar om bepaalde installaties ook mee te beschouwen. 

De thermische isolatie-eisen (K-max en U-max/R-min) dekken al het belangrijkste deelaspect van de 
bouwkundig-energetische kwaliteit af. 

In het Waalse Gewest was er sinds de invoering van het eerste thermische reglement (1 mei1985) tot het van 
kracht worden van de energieprestatie-eis (1 mei 2010) een eis op vlak van de netto-energiebehoefte voor 
verwarming (NEBrv). De eis op vlak van NEBrc was een alternatief voor de eis op het K-peil: er moest slechts 
aan 1 van beide eisen voldaan worden. 

Een recente evolutie is dat verschillende landen of gewesten in aanvulling op de globale energieprestatie-eis 
een extra eis stellen aan de netto-energiebehoefte om de energievraag te beperken en een minimale 
intrinsieke energiezuinigheid te garanderen. Hoewel in de bouwfysische berekening van de NEBrv het 
ventilatiesysteem deel uitmaakt, worden meestal enkel de bouwkundige en structurele ontwerpkeuzen als 
variabele invoer beschouwd. Daarom wordt voor het aftoetsen van de eis op NEBrv niet met de reële 
ventilatie-installatie gerekend, maar wel met een bepaald vastgelegd ventilatiesysteem. Hierdoor gaat het  
niet meer om de reële netto-energiebehoefte voor verwarming (dit is met inbegrip van de reële hygiënische 
ventilatieverliezen). Daarom worden meestal ook andere omschrijvingen gehanteerd. In onderstaande tabel 
Tabel 21 wordt een beknopt overzicht gegeven van deze NEBrv-gerelateerde eisen. In het Waalse Gewest en 
in Duitsland zijn momenteel geen zo’n eisen van toepassing. Daar wordt bij het bepalen van de 
energieprestatie van het gebouw wel met het reële ventilatiesysteem gerekend. 
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Tabel 21 - NEBrv-gerelateerde eisen in de verschillende gewesten en buurlanden. 

De belangrijkste eis voor een passiefhuiscertificaat in België, Duitsland en andere landen is een NEBrv van 
maximaal 15 kWh/m². Met deze waarde wordt een zeer lage energiebehoefte voor ruimteverwarming bereikt.  

Minimale luchtdichtheid 

Een goede luchtdichtheid van de schil komt zowel het binnenklimaat als de energiezuinigheid ten goede. 

Een goede luchtdichtheid betekent over het algemeen dat er geen grote lekken meer zijn die in de winter een 
bron van koude tocht kunnen vormen. Een absolute garantie is er echter niet: de schil kan in het algemeen 
luchtdicht zijn, maar op één of meerdere plaatsen kunnen er toch nog lekken zijn die een thermisch ongemak 
kunnen veroorzaken. Ook al zijn de onzekerheden over de reële lekdebieten en de hygiënische 
ventilatiedebieten tijdens het stookseizoen zeer groot, toch heeft de luchtdichtheid een grote invloed heeft op 
de verwarmingsbehoefte Luchtdicht bouwen is dus zeer energiebesparend. 

In het relatief koele zeeklimaat van België stijgt zelfs op de warmste zomerdagen de gemiddelde 
buitentemperatuur per dag bijna nooit boven de typische comfortgrens van 25°C uit. Zelfs op warme 
zomerdagen kan het 24-uurseffect van een min of meer continu lekdebiet in principe positief zijn, zowel voor 
het gemiddelde binnenklimaat als voor het koelverbruik. De warmtewinsten op de heetste uren van de dag 
kunnen gecompenseerd worden door warmteverliezen tijdens de rest van de dag en in het bijzonder 's 
nachts.  De piektemperatuur op het warmste moment van de dag kan wel hoger zijn in meer luchtopen 
gebouwen. Het spreekt vanzelf dat de optimale situatie voor de winter en de zomer het best kan worden 
bereikt door in de zomer intensief te ventileren door het openen van vensters bijvoorbeeld.   

In 1.1.4 en de achterliggende studie worden verschillende aspecten van een eventuele luchtdichtheidseis 
meer uitgebreid besproken.  Op basis hiervan formuleert 4.2.3 een voorstel van aanpak. 

 

                                                      
10

 Daarnaast is er ook nog een "gebouwschilindicator voor koeling" (EPschil,C in MJ/m²).  Hoewel in de toelichtende tekst sprake is van de "energetische 
kwaliteit van het bouwkundige deel" is de term "schil" in de uiteindelijke benaming geen precieze, volledig correcte omschrijving.  "Bouwkundige indicator" of 
zo ware misschien beter geweest. 

11
 Bbio is een gecombineerde indicator voor NEBrv, NEBrk (ruimtekoeling) en NEBverlichting. 

12
 DFEE is een gecombineerde indicator voor NEBrv en NEBrk (ruimtekoeling) 

13
 Op het certificaat. 

14
 Indien het reële ventilatiesysteem toch beter zou presteren dan dit voorgedefiniëerd systeem, dan mag toch met het reële systeem gerekend worden.  Dit 

betekent principieel dat de eis voor de bouwkundige aspecten dan toch ook installatie-aspecten beschouwt. 
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Maximaal K-peil 

De maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (zie hierboven) garanderen dat elk schildeel op zich voor een 
minimale isolatie zorgt. Deze individuele eisen bieden echter geen garantie dat de schil in zijn geheel ook 
goed geïsoleerd is. Vensters hebben bijvoorbeeld een veel hogere warmtedoorgangscoëfficiënt dan opake 
schildelen. Wanneer in een bepaald ontwerp heel veel vensteroppervlakte voorzien is, zal de totale 
warmteoverdracht hoog zijn. 

Aan dit probleem komt de K-peil-eis tegemoet. Het maximale K-peil komt overeen met een maximale 
gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Umean,max) bij een vaste verhouding van de  transparante tot de 
opake schildelen.  De analyse van de betekenis van het K-peil is in detail beschreven in het document 
"Considerations with respect to thermal transmittance requirements in building regulations".  

Een K-peil-eis voor gebouwen met een compactheid tussen 1 en 4 (bijna alle woongebouwen) stemt overeen 
met de gemiddelde U-waarde van een referentiegebouw met volgende karakteristieken:  

- zelfde schiloppervlakte als het reële gebouw; 

- een vensteroppervlakte proportioneel met het volume (overeenkomend met een redelijke 
hoeveelheid glas: niet te klein, en niet te groot); 

- een bepaalde (uniforme, gemiddelde) U-waarde voor alle opake schildelen; 

- een bepaalde (uniforme, gemiddelde) U-waarde voor alle transparante schildelen; 

- een toeslag voor het effect van koudebruggen over volledige gebouw ingerekend. 

De nota toont het volgende aan: omdat het volume voor de meeste gebouwen ongeveer evenredig toeneemt 
met de netto- vloeroppervlakte, komt het verloop van de hellende rechte van het K-peil impliciet overeen met 
een hypothese van een redelijke vensteroppervlakte, namelijk maximaal zo'n 25% van de netto- 
vloeroppervlakte.  Dit stemt overeen met de aloude ontwerpvuistregel om het vensteroppervlak te beperken 
tot 20 à 25% van het netto-vloeroppervlak. Dit zou de optimale waarde zijn om aan verschillende 
doelstellingen te voldoen van visueel contact en daglichttoetreding, thermisch zomer- en wintercomfort. Als er 
bij het ontwerp voor een grotere vensteroppervlakte geopteerd wordt, moet dit gecompenseerd te worden 
door een betere isolatie (van de transparante en/of opake schildelen) om toch nog dezelfde globale warmte-
isolatie te realiseren. 

Hierdoor wordt de K-peil-definitie als volgt geformaliseerd: een eis aan de gemiddelde U-waarde van de 
volledige gebouwschil (Umean,max) die lineair toeneemt met de compactheid, maar hier niet recht evenredig 
mee is. De grafiek toont een een rechte met een geringere hellingsgraad die niet door de oorsprong gaat. Dit 
is een weerspiegeling van een technisch-economisch gelijkmatige eis voor verschillende gebouwgrootten.  

Het spreekt voor zich dat een goede globale isolatie bijdraagt tot een energiezuinig gebouw. Op een indirecte 
manier kan er ook een zekere stimulans zijn voor een goed binnenklimaat. De K-peil-eis vormt op een 
impliciete manier een zekere rem op overdreven glasoppervlaktes. Als de vensteroppervlakte toeneemt, moet 
de isolatie van de andere transparante en/of opake delen verbeteren om aan dezelfde gemiddelde U-waarde 
te voldoen (Umean,max).  Dit komt het thermisch comfort zowel in de zomer als in de winter ten goede. 

In het Waals gewest werd in 1985 een thermisch reglement van kracht dat enkel een K-peil-eis 
oplegde. Er werd vastgesteld dat in de praktijk soms bepaalde schildelen weinig of niet geïsoleerd 
werden, en andere zeer sterk. Zo bleek bijv. dat spouwmuren soms ongeïsoleerd bleven, maar dat de 
ruimte onder een plat piramide dak volgespoten werd met minerale vezels met bijv. een gemiddelde 
dikte van 40 cm, waardoor toch nog aan de K-peil eis werd voldaan. 

De slecht geïsoleerde schildelen creëren dan vanzelfsprekend een binnenklimaatsprobleem (zie 
toelichting in het stukje over Umax hierboven). 

Bij de herziening van de Waalse regelgeving in 1996 werd daarom niet enkel het K-peil verstrengd, 
maar werden ook maximale waarden opgelegd aan de individuele schildelen (Umax).Deze aanpak was 
ook al toegepast in de Vlaamse isolatieregelgeving die in 1992 van kracht werd. 

Het K-peil is een indicator die volledig tijdens het ontwerp vastgelegd kan worden. Op die manier is het deze 
eis gemakkelijker beheersbaar is voor ontwerpers, in tegenstelling tot de NEBrv-eis, waar de luchtdichtheid 
bijvoorbeeld deels uitvoeringsgebonden is. 

Minimum aandeel hernieuwbare energie 

Deze eis wordt hier enkel voor de volledigheid vermeld. Voor verdere bespreking wordt verwezen naar 2.2.1. 
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4.2.3 Voorstellen 

De volgende drie eisen hebben als doel een goed binnenklimaat te realiseren: 

- hygiënische ventilatie; 

- maximale oververhittingsindicator; 

- maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (Umax) of minimale warmteweerstand (Rmin) van 
schildelen. 

Ze dienen elk een ander aspect op vlak van het binnenklimaat. Het VEA stelt voor om deze eisen alle drie te 
behouden. 

De andere eisen hebben hoofdzakelijk als doel het energieverbruik te beperken. De globale energieprestatie-
eis is het meest omvattend en behelst zowat alle aspecten op vlak van energiebesparing die tijdens het 
ontwerp- en bouwproces beïnvloed kunnen worden. Ze creëert de meeste impulsen om op alle vlakken 
energiezuinige ontwerpkeuzen te maken en laat tegelijkertijd een maximale keuzevrijheid. Bovendien legt de 
Europese richtlijn op om deze eis te stellen. 

De andere mogelijke eisen (NEBrv, K-peil, aandeel hernieuwbare energie, luchtdichtheid, ...) gaan over 
deelaspecten van de globale energieprestatie.  Wat de beste combinatie is van deze deeleisen wordt 
hieronder verder besproken. 

Gewenste complexiteit van het eisenpakket 

Het pakket aan EPB-eisen is best niet onnodig ingewikkeld. Een groot aantal deeleisen maakt de wetgeving 
complexer voor alle betrokkenen op alle vlakken: regelgevende teksten, software, opleiding en communicatie, 
ontwerp, handhaving … . Het bestaan van meerdere deeleisen leidt bovendien niet noodzakelijk tot een lager 
globaal energieverbruik en draagt niet bij tot de uiteindelijke doelstelling van energiezuinig bouwen. Enkel 
wanneer er extra argumenten zijn (zoals bijvoorbeeld een garantie op de intrinsieke energiezuinigheid van de 
bouwkundige structuur op lange termijn) lijken bijkomende  deeleisen verantwoord.  Naarmate de globale 
energieprestatie-eis in de loop van de tijd strenger wordt, is het nodig om op bijna alle deelvlakken beter te 
scoren. Hierdoor is er nog minder nood aan een reeks deeleisen. In de Franse wetgeving (RT2012) lijkt 
bijvoorbeeld principieel beslist te zijn om het grote aantal deeleisen achterwege te laten. Er worden nog 
slechts een paar aanvullende deeleisen gesteld. 

De invoering van de NEBrv-eis in Vlaanderen (begin 2012) heeft een extra deeleis gecreëerd. In de 
evaluatienota van 2010 (§ 4.3.6) stelde het VEA dat na verloop van tijd geëvalueerd kon worden of het nuttig 
was de K-peil-eis en NEBrv-eis naast elkaar te laten bestaan.  

Daarnaast wordt in het licht van de evolutie naar BEN-gebouwen ook vaker de vraag gesteld of er een 
expliciete eis aan de luchtdichtheid gesteld moet worden. De luchtdichtheid vormt een essentieel element in 
een zeer energiezuinig gebouw. 

Het aanpassen van het eisenpakket gebeurt best vanuit een brede consensus met de betrokken sectoren. 
Het afstemmen van het eisenpakket met de andere gewesten is eveneens wenselijk. Momenteel zijn er bijv. 
verschillende in de definitie van het E-peil voor residentiële gebouwen tussen het Vlaamse en het Waalse 
gewest. Een promotor die in beide gewesten bouwt, zal vaststellen dat eenzelfde gebouw dat aan de 
Vlaamse eisen voldoet, niet steeds zal voldoen aan de Waalse eisen en omgekeerd. Het VEA stelt daarom 
voor om samen met het Waalse en het Brusselse gewest, het eisenpakket dat bruikbaar is tot het BENniveau, 
te bepalen na onderzoek en overleg met de sector. 

Voorstel K-peil 

Zoals in Figuur 28 geïllustreerd wordt, wordt de thermische isolatie vertaald in twee expliciete eisen: de 
maximale U-waarden en het maximale K-peil. Daarnaast vormt de thermische isolatie ook een onderdeel van 
andere eisen: het maximale E-peil en de netto-energiebehoefte voor verwarming bij woningen. Hoewel deze 
eisen elk op zich specifieke aspecten toevoegen en verantwoordbaar zijn, overlappen ze elkaar. 

Het VEA stelt daarom voor om de K-peil-eis weg te laten op het moment van de invoer van een eis aan de 
netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling van alle niet-residentiële gebouwen..  Op die manier blijft 
het aantal deeleisen beperkt. 

Het VEA stelt voor om in het geval van functiewijzigingen, het K-peil niet te berekenen per gebouw maar per 
EPB-eenheid (deel van het gebouw dat een wooneenheid bevat of dat ontworpen of aangepast is om 
afzonderlijk te functioneren). Functiewijzigingen betreffen vaak renovaties van industriepanden tot lofts. De 
verkoop gebeurt frequent in een ‘casco’ situatie met overdracht van aangifteplicht naar de koper. Het is voor 
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de kopers bijna niet mogelijk om de gegevens te verzamelen die nodig zijn om het K-peil van het volledige 
gebouw te berekenen. Bovendien hebben ze geen impact op investeringsbeslissingen van andere eigenaren 
die het globale isolatiepeil van het volledige gebouw bepalen.  

Voor industriële gebouwen zou de K-peil eis wel worden behouden. Enkel met het behoud van de K-peil eis 
(of een alternatief) wordt de invloed van bouwknopen in industriegebouwen meegerekend. 

Voorstel in verband met de luchtdichtheid 

Uit het onderzoek naar een mogelijk draagvlak voor eisen op vlak van luchtdichtheid (zie 1.1.4) blijkt dat de 
meeste stakeholders geen voorstander zijn om expliciete luchtdichtheidseisen op te leggen.  

Met het verstrengen van het E-peil en de NEBrv zal het belang van een luchtdichtheidsmeting automatisch 
toenemen. Uit de statistieken van de EPB-aangiften blijkt dat er al een sterk stijgende tendens op vlak van het 
aantal uitgevoerde luchtdichtsheidmetingen.  Voor woningen met een vergunningsaanvraag in 2010 werd al in 
meer dan 20% van de projecten een meting uitgevoerd om een betere prestatie (gemiddeld 3.63 m³/h/m²) dan 
de waarde bij ontstentenis (12 m³/h/m²) te bewijzen. Voor BEN-gebouwen zal het zelfs met de andere 
besparingsmaatregelen (zoals isolatie, zonnewinsten ...) technisch bijna niet meer haalbaar zijn om aan de 
BEN-eisen te voldoen. Vanuit financieel oogpunt lijkt het bovendien goedkoper om al in een veel vroeger 
stadium aandacht te schenken aan een adequate luchtdichtheid. 

Uit de beleidsvoorbereidende studie rond luchtdichtheid (zie 1.1.4), volgen de aanbevelingen om: 

- in een eerste fase betrouwbare luchtdichtheidsverklaringen te vereisen bij projecten die 
beroep willen doen op subsidies of andere financiële tussenkomsten (bijvoorbeeld via de 
netbeheerders); 

- in een tweede fase betrouwbare luchtdichtheidsverklaringen voor alle projecten verplicht te 
maken; 

- op voorwaarde dat er een voldoende draagvlak voor eisen is, een vervolgtraject met 
stapsgewijze maximumwaarden op te leggen.  

Om het aantal deeleisen niet te laten oplopen, stelt het VEA voor om op korte termijn geen expliciete eis aan 
de luchtdichtheid op te leggen. Het is wel wenselijk om een actieplan op te zetten voor het realiseren van de 
nodige capaciteit voor het uitvoeren van kwaliteitsvolle luchtdichtheidsmetingen op grote schaal.  

Het aantal uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen zal sterk stijgen. Het is hierbij belangrijk om te komen tot 
betrouwbare metingen. Er moet dus in eerste instantie een kader gecreëerd worden dat een goede kwaliteit 
van deze metingen moet garanderen. Een mogelijkheid hierbij is het werken met de technische specificaties 
(STS). Deze technische specificaties zijn documenten die het werk van de actoren van de bouwsector 
proberen te vereenvoudigen. Ze worden opgesteld op initiatief van de FOD Economie.  

Momenteel is een STS in opmaak waarin voorschriften voor het correct uitvoeren van een 
luchtdichtheidsmeting worden opgelijst. Er wordt verwacht dat dit kwaliteitskader operationeel zal zijn tegen 
februari 2014. Dit kwaliteitskader zal vrijwillig zijn.  

Om de kwaliteit van de metingen te verzekeren, stelt het VEA voor om in de regelgeving op te leggen dat 
vanaf een bepaald moment enkel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd volgens de STS of een daarmee 
gelijkgesteld buitenlands kwaliteitskader, gebruikt mogen worden in de EPB-aangifte. Met oog op de 
verwachte groei van het aantal metingen, is het belangrijk erover te waken dat er voldoende 
luchtdichtheidsmeters op de markt zijn. Als er te grote drempels zijn om te werken volgens de STS 
(voornamelijk op vlak van een te hoge kostprijs), kan dit nadelige gevolgen hebben voor de aanbodzijde van 
de markt. 

Voorstel in verband met de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) en voor 
ruimtekoeling (NEBrk) 

In 4.2.2 werd al uitgebreid ingegaan op de deelaspecten die al dan niet in beschouwing genomen kunnen 
worden bij de opmaak van de warmtebalans. Argumenten pro en contra werden daar opgelijst en 
geanalyseerd. Daarnaast werd de situatie in de andere gewesten en de buurlanden geïnventariseerd. 

Het VEA stelt voor om de constante eis zoals die nu bestaat, licht aan te passen zodat voor zeer kleine, 
weinig compacte woningen geen individuele uitzonderingsaanvragen meer nodig zijn.  

Andere bijschavingen of uitdrukkingen van deze eis zijn te evalueren in het verdere onderzoek en overleg met 
de sector.  
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Het VEA stelt voor om ook voor niet-residentiële gebouwen een eis aan de netto-energiebehoeften voor 
verwarming en een eis aan de netto-energiebehoeften voor koeling op te leggen vanaf 2016. Het VEA stelt 
voor om het niveau van deze eis te bepalen op basis van een onderzoek naar de kostenoptimale EPB-eisen 
voor niet-residentiële gebouwen. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden zodra de methode voor de niet-
residentiële gebouwen vastligt.  
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4.3 De energieprestatie-eis 

In het regeerakkoord staat volgende formulering: 'We verstrengen de energieprestatienormen voor gebouwen 
stapsgewijs. Daarbij houden we onder meer rekening met de investeringskosten en de te realiseren 
energiebesparing.' 

Artikel 4 van de EPBD 2010 bepaalt bovendien dat de lidstaten in 2015 minimale energieprestatie-eisen voor 
nieuwe gebouwen moeten vastleggen om kostenoptimale niveaus te bereiken. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten van het kostenoptimale onderzoek vergeleken met de huidige eisen en formuleert het VEA een 
voorstel voor het verstrengen van de E-peil-eisen. 

4.3.1 Nieuwbouw wonen  

 
Eis - toepassingsgebied 

Voor nieuwe woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is vanaf 1 januari 
2014, geldt per wooneenheid (eengezinswoning, appartement) een maximaal E-peil E60. Maximum E60 geldt 
ook bij de herbouw of de ontmanteling van woongebouwen en voor het nieuw gebouwde deel bij: 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van woongebouwen met een beschermd volume 
groter dan 800 m³; 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van woongebouwen met minstens één 
wooneenheid. 
 

Vorige evaluaties 

Bij de vorige evaluatie in 2010 werd beslist om de E-peil-eis voor wooneenheden te verstrengen omdat 
onderzoek uitwees dat een verstrenging economische haalbaar was. Om in 2021 het bijna-energieneutrale 
niveau te bereiken, was het nodig om regelmatig voldoende grote stappen te zetten in het verstrengen van de 
EPB-eisen. Er is dan voldoende tijd tussen de verstrengingen om aanpassingen op de markt mogelijk te 
maken. In 2012 werd het maximale E-peil E70 en in 2014 daalt het tot E60. 

Studie kostenoptimum  

In de studie naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen voor de energieprestaties van gebouwen 
werd onderzocht of het haalbaar is om de EPB-eisen voor woongebouwen te verstrengen. Voor een 
toelichting van dat studieproject, zie 1.1.2. 

In het studieproject werd voor vier eengezinswoningen en drie verschillende types appartementen een groot 
aantal maatregelen doorgerekend. De referentiewoningen zijn geselecteerd op basis van de gemiddelde 
geometrische karakteristieken uit de ingediende EPB-aangiften in de Energieprestatiedatabank (zie Figuur 29 
en Figuur 30). 

 

Figuur 29 - Spreiding van het aantal EPB-aangiften van eengezinswoningen en appartementen, volgens beschermd volume met keuze 
van de referentiewoningen 
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Figuur 30 - Spreiding van aantal EPB-aangiften van eengezinswoningen & appartementen, volgens compactheid, met keuze van de 
referentiewoningen 

De prijszetting, de inschatting van de levensduur en de technische gegevens van de maatregelen moesten zo 
realistisch mogelijk gebeuren. De uitvoerders van de studie hebben hier veel aandacht aan geschonken. 
Kostprijsgegevens en technische gegevens werden gebaseerd op reële offertes van verschillende 
aannemers. Er werd steeds rekening gehouden met secundaire kosten, voor zover deze gelinkt konden 
worden aan reële prijsgegevens. Deze gegevens werden waar nodig getoetst of aangevuld met gegevens uit 
prijsdatabanken. Deze data werd op een stakeholdersoverleg voorgelegd voorafgaand aan het uitvoeren van 
de berekeningen. Bovendien werden voor het residentieel deel van de studie enkele sensitiviteitsanalyses 
uitgevoerd op de kostprijsgegevens.  

Bijna alle maatregelen werden met elkaar gecombineerd, zodat op elke referentiewoning meer dan 100.000 
verschillende simulaties zijn toegepast.. Het resultaat is een zeer uitgebreide dataset, ook puntenwolk 
genoemd. Dat maakt een nauwkeurige afleiding van het kostenoptimale niveau mogelijk: de onderste punten 
van die puntenwolk bevatten de kostenoptimale waarden. 

 

 

Figuur 31 - Voorbeeld van een volledige puntenwolk voor één van de referentiewoningen 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             106 

 

De verkregen curves met de kostenoptimale waarden uit deze studie (‘het paretofront’ genoemd), verlopen 
eerst vrij vlak, te beginnen vanaf de hogere E-peilen, en stijgen zeer snel onder ‘nul’. Dat wil zeggen dat met 
slechts een klein verschil in totale actuele kosten een breed gamma aan E-peilen overeenstemt. De totale 
actuele kosten (TAK) zijn de kosten over de economische levensduur van het gebouw. Bijvoorbeeld: in 
onderstaande curve heeft een woning met een E-peil van E70 dezelfde totale actuele kost als een woning met 
een E-peil van E17. Alle tussenliggende E-peilen hebben een lagere totale actuele kost en zijn dus 
kostenefficiënt. Het kostenoptimale niveau is het niveau met de laagste totale actuele kosten. 

 

Figuur 32 - Illustratie van de kostenefficiënte zone en de  kostenoptimale zone bij de rijwoning 

Uit de studie blijkt dat het kostenoptimale niveau van het E-peil voor eengezinswoningen (voor de 
beschouwde maatregelenpakketten) gemiddeld tussen E40 en E50 ligt. De waarden voor de appartementen 
liggen iets lager. Omdat de curves van de optima vlak verlopen, is er sprake van een ‘kostenoptimale zone’. 
De punten die binnen de kostenoptimale zone liggen, hebben een TAK die maximaal 0,5% afwijkt van het 
kostenoptimum. De resultaten zijn gelijkaardig voor de micro-economische benadering met inrekening van 
subsidies en de macro-economische berekening (Voor meer informatie over beide benaderingen, zie 1.1.2).  

 

 Kostenoptimaal 
E-peil (-) 

Kostenoptimale 
zone E-peil (-) 

Kostenoptimaal 
primair verbruik 

(kWh/m².a) 

Rijwoning  43 41 - 54 61 

Halfopen woning 43 40 - 49 68 

Vrijstaande woning 1 46 40 - 51 97 

Vrijstaande woning 2 45 44 - 51 76 

Appartement midden-onder 41 26 - 52 70 

Appartement midden-midden 22 20 - 30 30 

Appartement zijkant-boven 36 32 - 37 64 

Tabel 22 - Overzicht kostenoptimale E-peilen per referentiewoning 
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Figuur 33 - Pareto fronten woningen en appartementen (macro-economisch) 

De pakketten in de kostenoptimale zone bevatten algemeen toegepaste materialen en technieken. Het valt op 
dat het kostenoptimale niveau kan worden behaald zonder toepassing van speciale technieken of technieken 
die in bepaalde gevallen moeilijk toepasbaar zijn. 

De kostenoptimale waarden voor het absolute primaire energieverbruik uitgedrukt in kWh/m².jaar tonen een 
sterke spreiding naargelang de compactheid van het referentiegebouw. De verklaring hiervoor is dat de 
hoeveelheid verliesoppervlakte per eenheid vloeroppervlakte evenredig afneemt met de compactheid. Meer 
informatie hierover is terug te vinden bij de netto energiebehoefte voor verwarming, zie 4.4.1. Het E-peil geeft 
een veel stabieler beeld dankzij de weging ten opzichte van een referentietoestand die rekening houdt met 
enkele gebouwvariabelen. 

Statistiek 

De statistische gegevens over het E-peil van woongebouwen zijn beschreven in 1.3.1 ‘Evolutie van het E-peil 
en het K-peil van nieuwe gebouwen’. 

Die cijfers geven aan dat er meer en meer woningen worden gebouwd met een E-peil lager dan E60 (van 
bijna 5% in 2006 naar ongeveer 35% in 2010). Daarnaast stijgt het aandeel gebouwde woningen met een E-
peil onder het kostenoptimale niveau (E50). Waar dat in 2006 slechts enkele percenten bedroeg, gaat het in 
2010 al om 15% van de woningen. Ook het aandeel voorlopers (E30 en lager) groeit geleidelijk. Voor het 
aanvraagjaar 2006 waren er quasi geen voorlopers. Voor het aanvraagjaar 2010 bedraagt het aandeel 
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voorlopers bijna 5%. Toch is er duidelijk nog een lange weg te gaan om die lagere E-peilen als algemeen 
haalbaar te kunnen beschouwen.  

Evaluatie 

Het E-peil voor woningen is een eerste maal verstrengd in 2010 naar E80. De revisie van de EPBD vereist dat 
vanaf 2015 de E-peil-eis het kostenoptimale niveau bereikt en dat vanaf 2021 enkel nog bijna-energieneutrale 
gebouwen (BEN) kunnen worden opgericht. Omdat de tijd relatief kort is om de kloof tot BEN te overbruggen, 
is het nodig om regelmatig voldoende grote stappen te zetten bij het verstrengen van de EPB-eisen.  

Naar aanleiding van de evaluatie in 2010 werd beslist het E-peil voor woningen voor een tweede maal te 
verstrengen tot E70 in 2012 en een derde maal tot E60 in 2014. 

Omdat het kostenoptimale niveau in de uitgevoerde studie voor het micro-economische en voor het macro-
economische scenario dicht bij elkaar ligt, wordt bij verdere beschouwingen enkel verder ingegaan op het 
macro-economische scenario. Dat scenario focust op het algemeen maatschappelijk belang en is dus vanuit 
het standpunt van de overheid verkiesbaar. Anderzijds blijkt wel dat maatschappelijke en private belangen 
goed kunnen samengaan. Deze keuze schaadt het private belang niet. 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het kostenoptimale niveau tussen E40 en E50 voor de referentiewoningen 
kan worden behaald met courante en algemeen toepasbare maatregelen. Een aantal van die kostenoptimale 
pakketten werd bijkomend gesimuleerd op een set van ongeveer 200 woningen en appartementen. Uit de 
analyse blijkt dat voor het grootste deel van de woningen en appartementen een E-peil van 50 kan worden 
behaald met die pakketten.  

Het E-peil uit die analyses ligt iets hoger dan de gemiddelde waarden bekomen in de studie (zie Tabel 22). 
Dat komt door het toepassen van een douchewarmteterugwinning als één van de kostenoptimale 
maatregelen. In de uitgevoerde studie werd er van uitgegaan dat enkel een douche aanwezig was in de 
woningen. Het plaatsen van een douchewarmteterugwinning had daardoor een maximaal effect op het E-peil. 
Het VEA stelt echter dat dat niet veralgemeend kan worden: er is vaak ook nog een bad aanwezig. Bovendien 
werd voor de douchewarmteterugwinning in de bijkomende analyse gerekend met een gemiddelde waarde, 
ten opzichte van een zeer goede waarde in de studie naar het kostenoptimum. 

Een E-peil-eis E50 is dan ook op korte termijn haalbaar en vereist geen aanpassingen in de huidige 
bouwpraktijk.  

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat de meerprijs inzake investeringskost voor het E50-niveau voor de 
referentiewoningen gemiddeld 1,1 % à 1,5 % bedraagt. Die meerprijzen worden bekomen door het 
kostenoptimale niveau bij E70 te vergelijken met het kostenoptimale niveau bij E50. Beide punten liggen op 
het paretofront (op basis van de totale actuele kosten) en veronderstellen dus de toepassing van 
kostenoptimale maatregelen. Als echter niet enkel het paretofront bekeken wordt, maar de volledige 
bovenliggende puntenwolk (zie Figuur 31Figuur 31 - Voorbeeld van een volledige puntenwolk voor één van 
de referentiewoningen) dan is de berekende meerprijs volledig afhankelijk van de gekozen referenties.  

Wanneer er vertrokken wordt van een woning met E-peil E70 dicht bij het paretofront door toepassing van een 
aantal kostenoptimale maatregelen kan de meerprijs naar E50 groot zijn door te kiezen voor niet-
kostenoptimale maatregelen (rode pijl in Figuur 34). Dat eindpunt kan zich immers bij een E-peil van E50 
hoog in de puntenwolk bevinden en dus een hogere TAK hebben dan het startpunt dicht bij het paretofront bij 
E70. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een woning met E-peil E70 waar niet-kostenoptimale maatregelen 
zijn gebruikt, door toepassing van kostenoptimale maatregelen op een niveau van E50 minder kost, zowel bij 
investering als wat de totale kosten betreft (groene pijl in Figuur 34). Het startpunt bevindt zich dan hoog in de 
puntenwolk bij E70, maar het eindpunt ligt dicht bij het paretofront bij E50. Dit geldt zowel voor de totale 
actuele kost als de investeringskost. Al is het verloop van beide wolken verschillend en komt het paretofront 
voor de totale actuele kosten niet noodzakelijk overeen met de laagste investeringskosten, het principe blijft 
analoog. In overeenkomst met de methodologie en juist om rekening te houden met de kosten tijdens de 
gebruiksduur van het gebouw werd er geoptimaliseerd op basis van totale actuele kosten en niet enkel op 
investeringskost. De investeringskost werd wel in kaart gebracht voor de oplossingen op het paretofront.  
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Figuur 34 – Verschil in TAK bij het toepassen van een pakket met lagere primaire energiekosten voor één van de referentiewoningen 

Het is dus zeer belangrijk om te communiceren over de kostenoptimale maatregelen om ontwerpers de juiste 
keuzes te laten nemen: namelijk maatregelenpakketten die zo dicht mogelijk in de buurt komen van de 
kostenoptimale niveaus. 

Om een E-peil lager dan E50 op grote schaal toe te passen, is een verschuiving in de bouwpraktijk en de 
toegepaste installaties nodig. De uitgevoerde studie toont aan dat met dezelfde totale actuele kosten als het 
huidige eisenniveau E70 veel lagere E-peilen kunnen bereikt worden. Men spreekt dan van ‘kostenefficiënte 
maatregelen’. De initiële meerkost om tot een lager E-peil te komen is bij oordeelkundige keuze van het 
maatregelenpakket relatief beperkt (zie Tabel 23). 

 

 Investeringskost 
E70 

(excl. BTW) 

Meerprijs 
investeringskost 

E50  
(excl. BTW) 

Meerprijs  
E50  
(%) 

Vrijstaande woning 1 274.700 € 3.000 € 1,09 % 

Vrijstaande woning 2 249.500 € 2.700 € 1,08 % 

Halfopen woning 183.800 € 2.200 € 1,20 % 

Rijwoning  158.700 € 2.650 € 1,67% 

Tabel 23 – Meerprijs investeringskost op het paretofront voor het behalen van E50 t.o.v. de huidige eis E70  

 

Bij de lagere E-peilen valt op dat rond E30 de toepassing van PV-panelen (fotovoltaïsche zonnepanelen) 
systematisch op het paretofront verschijnt. PV-panelen zijn echter niet in alle gevallen toepasbaar. Daken van 
stadswoningen kunnen continu beschaduwd zijn en appartementsgebouwen kunnen zeer met beperkte 
onbeschaduwde dakoppervlaktes hebben. Het is daarom niet mogelijk om voor elk woongebouw 
systematische toepassing van een PV-installatie te veronderstellen. Daarnaast hebben zij een grote invloed 
op het E-peil omdat de volledige elektriciteitsopwekking wordt ingerekend. De energie die een PV-installatie 
levert wordt in de praktijk niet enkel gebruikt voor de aspecten van de energieprestatieberekening 
(verwarming, koeling, ventilatie, hulpenergie). De productie wordt vooral verbruikt voor het huishoudelijk 
verbruik (toestellen, verlichting) dat geen deel uitmaakt van de berekening en in een aantal gevallen wordt 
ook een deel van de productie aan het net geleverd.  

Daarom stelt het VEA voor om bij de verdere evaluatie van het kostenoptimale E-peil de toepassing van PV-
panelen niet te bekijken. Dat leidt tot een nieuw paretofront dat voorbij het kostenoptimum opschuift naar 
rechts (zonder PV = rode punten in Figuur 35). De ondergrens van de kostenefficiënte zone verschuift mee 
naar rechts naar hogere E-peilen. De toepassing van PV-panelen blijft in elk geval één van de mogelijke 
maatregelen in het kader van de verplichting tot de toepassing van hernieuwbare energie. 
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Figuur 35 - Invloed van PV op het paretofront van de rijwoning 

Voorstel kostenoptimaal E-peil 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het kostenoptimale niveau van het E-peil voor woongebouwen E50 
bedraagt: voor alle onderzochte woningen en appartementen en zowel voor het micro-economische als het 
macro-economische scenario. Bovendien blijkt dat dat E-peil kan worden behaald door het toepassen van 
courante, algemeen toepasbare maatregelen met slechts een beperkte initiële meerkost. 

Het VEA stelt daarom voor om het kostenoptimale niveau van E50 vanaf 01/01/2015 in te voeren, zoals 
opgelegd door de EPBD 2010/31/EU. 

4.3.2 Nieuwbouw kantoren en scholen 

In het regeerakkoord staat volgende formulering: 'We verstrengen de energieprestatienormen voor gebouwen 
stapsgewijs. Daarbij houden we onder meer rekening met de investeringskosten en de te realiseren 
energiebesparing..' 

Artikel 4 van de EPBD 2010 bepaalt bovendien dat de lidstaten in 2015 minimale energieprestatie-eisen voor 
nieuwe gebouwen moeten vastleggen met het oog op het bereiken van kostenoptimale niveaus.  

Eis – toepassingsgebied 

Voor nieuwe kantoor- en schoolgebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is vanaf 
1 januari 2014, geldt per eenheid van bestemming een maximaal E-peil E60. Maximaal E60 geldt ook bij de 
herbouw of de ontmanteling van dergelijke gebouwen en voor het nieuw gebouwde deel bij een gedeeltelijke 
herbouw of een uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³. In het E-peil van een kantoor- of 
schoolgebouw wordt niet enkel rekening gehouden met het primaire energieverbruik voor verwarming en 
koeling, maar ook met het energieverbruik voor verlichting. Het E-peil voor kantoren en scholen drukt dus niet 
hetzelfde uit als het E-peil voor woongebouwen. In tegenstelling tot het energieverbruik voor verwarming en 
koeling, is het moeilijk om de energievraag voor verlichting sterk terug te dringen.  

Vorige evaluatie 

Bij de vorige evaluatie in 2010 werd beslist om de E-peil-eis voor kantoor- en schoolgebouwen te verstrengen 
omdat onderzoek uitwees dat een verstrenging economische haalbaar was. Uit de studie die toen is 
uitgevoerd, bleek dat, ten opzichte van de referentie, op een kostenefficiënte manier E-peilen van E70 en E60 
konden worden behaald. Er werd niet onderzocht welk niveau kostenoptimaal was. In 2012 werd het 
maximale E-peil E70 en in 2014 daalt dit tot E60.  

Studie kostenoptimum 

In de studie naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen voor de energieprestaties van gebouwen 
werd onderzocht of het haalbaar is om de EPB-eisen voor scholen en kantoren te verstrengen. Voor een 
toelichting van dat studieproject, zie 1.1.2 
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Uit die studie blijkt dat het kostenoptimale niveau van het E-peil een zeer grillig verloop kent en voor het 
beschouwde nieuwbouw kantoorgebouw ongeveer E51 bedraagt. Uit de uitgevoerde sensitiviteitsanalyses 
voor de verschillende onderzochte scenario’s blijkt dat het glasoppervlak en de oriëntatie een grote invloed 
hebben op dit kostenoptimale E-peil. Voor een glasoppervlak dat anderhalf keer zo groot is als de 
referentiecase (wat zeker niet onrealistisch is) stijgt het kostenoptimale E-peil tot E57.  

 

-  

Figuur 36 - Grafiek van het kostenoptimum van het kantoorgebouw 

- . 

Uit deze studie blijkt ook dat het kostenoptimale E-peil voor het beschouwde nieuwbouw schoolgebouw E41 
bedraagt. Door de veronderstelde afwezigheid van een actief koelsysteem ligt het kostenoptimale niveau een 
stuk lager dan bij het kantoorgebouw. Bovendien gaat het om een compact en van oorsprong energiezuinig 
gebouwontwerp. 

 

Figuur 37 - Grafiek van het kostenoptimum van het schoolgebouw 

 

Statistiek 
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De statistische gegevens over het E-peil van kantoor- en schoolgebouwen zijn beschreven in 1.3.1. Voor 
kantoorgebouwen daalt het gemiddelde E-peil van de ingediende EPB-aangiften jaar na jaar. Het gemiddelde 
voor aanvraagjaar 2009 is E81 en dat voor 2010 is E72. 

Voor schoolgebouwen ligt het gemiddelde E-peil een stuk lager dan bij de kantoorgebouwen. Ook hier daalt 
het gemiddelde E-peil jaar na jaar. Het gemiddelde voor aanvraagjaar 2009 is E69 en dat voor 2010 is E63. 
Zowel voor kantoor- als voor schoolgebouwen is een beduidende verbetering zichtbaar tussen 2009 en 2010. 

Evaluatie 

Het E-peil voor kantoor- en schoolgebouwen is een eerste maal verstrengd in 2012 naar E70. In 2014 zal de 
eis verder verstrengen tot E60, analoog aan de woongebouwen. De revisie van de EPBD vereist dat de 
energieprestatie-eis vanaf 2015 het kostenoptimale niveau bereikt en dat vanaf 2021 enkel nog bijna-
energieneutrale gebouwen kunnen opgericht worden.  

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het kostenoptimale E-peil verschilt voor het onderzochte kantoor- en 
schoolgebouw. Voor het kantoorgebouw ligt het optimum rond E50, net zoals bij de woongebouwen. Uit de 
sensitiviteitsanalyses blijkt echter dat dit optimum sterk gevoelig is aan de parameters glasoppervlak en 
oriëntatie, waardoor het kostenoptimale E-peil varieert tot een bovengrens van E57. 

Voor het schoolgebouw ligt het kostenoptimum ongeveer rond E40. 

Het aantal onderzochte gebouwen binnen het niet-residentiële deel van de kostenoptimale studie was beperkt 
tot het strikte minimum van 1 per type. De studie geeft daardoor wel een indicatie van de kostenoptimale 
niveaus, maar eensluidende besluiten zijn moeilijk te nemen. De studie bevestigt de resultaten uit vorige 
studies. 

Voor meer gedetailleerde en algemeen toepasbare besluiten is het nodig om bij een volgende studie een 
groter aantal referentiegebouwen te onderzoeken. Enkel op die manier kan nagegaan worden welke invloed 
verschillende types scholen en kantoren hebben op het kostenoptimale niveau.  

 

Voorstel kostenoptimaal E-peil 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het absolute kostenoptimale niveau van het E-peil voor kantoorgebouwen 
maximaal E57 bedraagt. Voor de onderzochte school werd E41 als optimaal bekomen.  

Het VEA stelt daarom voor het huidige eisenniveau en de geplande aanpassingen te behouden en in 2015 
geen verstrenging door te voeren. 

4.3.3 Nieuwbouw andere specifieke bestemmingen  

Toepassingsgebied 

Voor nieuwe woon-, kantoor- en schoolgebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 
is vanaf 1 januari 2014, geldt per wooneenheid (eengezinswoning, appartement) of per eenheid van 
bestemming (in geval van kantoren en scholen) een maximaal E-peil E60. Het maximum E60 geldt ook bij de 
herbouw of de ontmanteling van woongebouwen en voor het nieuw gebouwde deel bij: 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van gebouwen met een beschermd volume 
groter dan 800 m³; 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van gebouwen met minstens één wooneenheid. 

Voor gebouwen met een andere specifieke bestemming is er momenteel geen E-peil-eis. De richtlijn EPBD 
2010/31/EU bepaalt dat de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van alle types niet-residentiële 
gebouwen moeten vastleggen. Hiervoor moet het toepassingsgebied uitgebreid worden naar alle niet-
residentiële gebouwen. 

Het VEA stelt voor om vanaf 1 januari 2015 een E-peil eis op te leggen aan alle niet-residentiële gebouwen, 
waarbinnen volgende functies kunnen voorkomen: 

- logeerfunctie; 

- kantoor; 

- onderwijs; 

- gezondheidszorg met verblijf; 

- gezondheidszorg zonder verblijf; 

- bijeenkomst; 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             113 

 

- handel; 

- sport – lage temperatuur; 

- sport – normale temperatuur; 

- sport – hoge temperatuur; 

- keuken; 

- technische ruimten; 

- gemeenschappelijk; 

- onbekende functie; 

- andere. 

Eis per EPB-eenheid 

Zoals gesteld in hoofdstuk 3.5 kan een gebouw bestaan uit één of meerdere EPB-eenheden, die op hun beurt 
al dan niet onderverdeeld zijn in meerdere ventilatiezones, energiesectoren en functionele delen.  

Om het eisenniveau vast te leggen voor het niet-residentiële gebouwenpark, werd beslist om geen eis op te 
leggen aan de verschillende aparte functionele delen waaruit een gebouw kan bestaan. Dat zou kunnen 
leiden tot absurde resultaten, zoals bijvoorbeeld bij volledig ingesloten functies. Daarnaast zou het de 
duidelijkheid van de behaalde prestatie van het gebouw als geheel ook niet ten goede komen.  

Bovendien zal er geen vaste eis komen op een hoofdfunctie van het gebouw. Dat zou gebouwen met een 
mengeling van functies niet correct afwegen ten opzichte van hetzelfde gebouw dat niet over die mengeling 
van functies beschikt. Voor een schoolgebouw met een sporthal (hoofdfunctie school) zou de gestelde eis in 
dergelijk geval strenger zijn dan voor een school zonder sporthal (hoofdfunctie school). Voor andere 
gebouwen is het zelfs niet mogelijk om een hoofdfunctie te bepalen: in een ziekenhuis komen bijvoorbeeld 
zowel delen kantoor, delen gezondheidszorg zonder nachtverblijf als delen gezondheidszorg met nachtverblijf 
voor. Elk van die functies heeft een eigen gebruiks- en verbruikspatroon. 

Het voorstel bestaat erin het eisenniveau per functioneel deel vast te leggen en dat te wegen voor de EPB-
eenheid, zodat een globale eis voor de EPB-eenheid kan worden gedefinieerd. De eisen per functioneel deel 
worden verschaald naar het oppervlaktepercentage van die functionele delen in de EPB-eenheid. De 
eisenniveaus moeten nog worden vastgelegd op basis van de doorrekening van simulatievoorbeelden. 

 

Voorstel voor uitdrukking van de eis 

De eis voor de energieprestatie van niet-residentiele gebouwen kan uitgedrukt worden in een E-peil naar 
analogie van de woon- en kantoorgebouwen: een karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik ten opzichte 
van een referentiewaarde.  

Voor de bepaling van het referentieverbruik, de noemer van het E-peil, wordt de Nederlandse 
berekeningsmethode gevolgd. In die methode bepalen de technische maatregelen in het gebouw het 
specifieke verbuik van het gebouw. Het referentieverbruik wordt bepaald door een formule per type verbruik 
en per functie samen te stellen. Die formule hangt af van een aantal karakteristieke parameters van het 
gebouw, zoals bijvoorbeeld volume, verliesoppervlakte, vloeroppervlakte, ventilatiedebiet, …. Die formule is 
per functie en per energiestroom opgesplitst.   

Die aanpak is analoog met de aanpak in de huidige berekeningsmethode voor woon-, kantoor- en 
schoolgebouwen en met wat in Nederland gebeurt.  

Het principe kan uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. In Figuur 38 wordt een ruwe indeling van 
een hotel voorgesteld. Dit hotel bestaat uit een gedeelte met kamers, een onthaal, een restaurant, een 
auditorium en een conferentiezaal. 
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Figuur 38 – Voorbeeld samenstelling hotel 1  

De formule voor het E-peil kan er dan als volgt uitzien: 

 

eis

refkamers,kamersrefaud/conf,aud/confrefkeuk,keukrefresto,restorefonthaal,onthaal

kamersaud/confkeukenrestoonthaal
PEN E

EAEAEAEAEA

EEEEE
100E 






 

In de teller worden de karakteristieke energieverbruiken van de verschillende functionele delen opgeteld. In 
de noemer worden de referentieverbruiken van de verschillende functionele delen gewogen naar de netto 
vloeroppervlakte hiervan. De waarden van de referentieverbruiken van de verschillende functionele delen 
moeten nog worden vastgelegd op basis van de doorrekening van simulatie voorbeelden. 

Simulaties  

UCL is eind maart 2013 in opdracht van het Waals Gewest gestart met het opstellen van een formule voor het 
referentieverbruik. Verdere analyses en simulaties worden in de loop van april en mei uitgevoerd.  

Voorstel E-peil 

Momenteel ligt een eerste voorstel klaar voor de berekeningsmethodiek van de energieprestatie van niet-
residentiële gebouwen. Voor de invoering van een E-peil-eis dienen een aantal ondersteunende acties 
uitgewerkt te worden: 

- aangepaste software voor de berekening van het E-peil van niet-residentiële gebouwen; 

- uitwerking van de aangifteformulieren en formulieren voor de voorafberekening bij de start 
van de werken; 

- aanpassing van de Energieprestatiedatabank; 

- opleidingen; 

- communicatie naar de betrokken actoren en sectoren. 

Ook de sector moet zich kunnen voorbereiden. Projecten zoals ziekenhuizen, rusthuizen, grote 
handelscomplexen liggen vaak al een tijd voor de vergunningsaanvraag op de ontwerptafel. Daardoor lijkt een 
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eerste invoering van een E-peil-eis voor andere specifieke bestemmingen in Vlaanderen ten vroegste vanaf 
01/01/2015 haalbaar. 

Het E-peil voor kantoor- en schoolgebouwen was in 2006 vastgelegd op E100. Het werd een eerste maal 
verstrengd in 2012 naar E70. Uit de uitgevoerde studie naar het kostenoptimum (zie 4.3.2) blijkt dat het 
kostenoptimale E-peil verschilt voor het onderzochte kantoor- en schoolgebouw. Voor het kantoorgebouw ligt 
het kostenoptimum rond E50; voor het schoolgebouw ligt dat optimum rond het huidige eisenniveau E70.  

Het VEA stelt daarom voor om vanaf 01/01/2016 voor andere specifieke bestemmingen een eisenniveau in te 
voeren dat equivalent is aan de huidige eisen voor kantoren en scholen, namelijk E70. Het VEA stelt voor om 
2015 de eis minder streng te maken, E100, zodat er volop kan ervaring opgedaan worden met de methode en 
berekeningen, zonder dat de eisen al heel streng zijn.  

Voorstel verstrengingspad 

De studie naar de kostenoptimale eisen voor gebouwen is uitgevoerd voor een aantal types woongebouwen 
voor het residentiële gebouwenpark enerzijds en voor een aantal kantoor- en schoolgebouwen voor het niet-
residentiële gebouwenpark anderzijds. Omdat een berekeningsmethode voor het E-peil van alle andere 
specifieke bestemmingen momenteel nog niet bestaat, viel die categorie van gebouwen buiten het 
toepassingsgebied van de studie naar het kostenoptimum.  

Om te komen tot een voorstel voor verstrenging van de E-peil eis voor het ganse niet-residentiële 
gebouwenpark, stelt het VEA voor om in 2014 een bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar 
kostenoptimale eisen voor ASB op basis van de nieuwe berekeningsmethodiek.  

In 2015 kan dan een voorstel geformuleerd worden over de toekomstige verstrengingen die vanaf 2016 
ingevoerd kunnen worden naar een kostenoptimaal en kostenefficiënt niveau. 
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4.3.4 Ingrijpende renovaties 

Probleemstelling en potentieel 

Richtlijn 2002/91/EG verplichtte de lidstaten om eisen vast te leggen voor ingrijpende renovaties van grote (> 
1.000 m²) gebouwen. In de Vlaamse energieprestatieregelgeving bestaat momenteel geen afzonderlijke 
categorie voor ingrijpende renovaties. De grens van 1.000 m² is enkel bij een ontmanteling weerhouden. 
Artikel 9.1.18 van het Energiebesluit definieert een ontmanteling als een verbouwing van een gebouw met 
een beschermd volume groter dan 3.000 m³ waarvan de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, 
maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels 
worden vervangen. Bij een ontmanteling gelden dezelfde eisen als voor nieuwbouw.  

Voor andere types verbouwingen, die volgens de definitie van de richtlijn moeten worden beschouwd als 
‘ingrijpende renovatie’, werd de grens van 1.000 m² niet weerhouden. Van zodra een voldoende groot (> 800 
m³) deel wordt aangebouwd of herbouwd, of wanneer een uitbreiding of een gedeeltelijke herbouw een 
wooneenheid bevat, gelden voor het nieuwe deel dezelfde EPB-eisen als voor nieuwbouw (BVR 11 maart 
2005 art. 15 §2). In alle andere gevallen (kleinere uitbreidingen (of gedeeltelijke herbouw), uitbreidingen (of 
gedeeltelijke herbouw) zonder wooneenheden en verbouwingen zonder volumewijzigingen) gelden 
momenteel enkel eisen op het vlak van de thermische isolatie van nieuwe of vervangen onderdelen van de 
gebouwschil. Die eisen gelden dus zowel voor renovaties die volgens de richtlijn een ingrijpende renovatie 
zijn, als voor niet ingrijpende renovaties. 

Op die manier bestaat voor een deel van de renovaties, waarvoor momenteel geen globale energieprestatie-
eisen gelden toch de mogelijkheid om de energieprestatie van het gebouw sterk te reduceren. Het gaat dan 
vooral om verbouwingen zonder volumewijzigingen , waarbij een groot deel van de verliesoppervlakte en de 
installaties aangepakt wordt, al dan niet gecombineerd met een kleine uitbreiding of een beperkte 
gedeeltelijke herbouw (kleiner dan 800 m³). Als voor dergelijke renovaties een aparte categorie ‘ingrijpende 
verbouwing’ met een E-peil eis wordt ingericht, zou dat een stimulans zijn om een deel van het bestaande 
gebouwenpark energetisch op te waarderen. Die afzonderlijke categorie kan analoog aan de ontmanteling 
gedefinieerd worden, zonder de bijhorende volumegrens. Bovendien kunnen de voorlopers bij doorgedreven 
renovaties van kleinere gebouwen op die manier eventueel ondersteund worden, afhankelijk van het bereikte 
E-peil. 

Studie kostenoptimum 

In de studie naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen voor de energieprestaties van gebouwen 
werd onderzocht of het haalbaar is om een globale energieprestatie-eis in te voeren bij ingrijpende 
verbouwingen. Voor een toelichting van dat studieproject, zie 1.1.2. 

Voor vijf verschillende referentiewoningen met specifieke karakteristieken (op het vlak van typologie en 
volume, maar vooral ook qua referentietoestand) werd een hele matrix aan bouwkundige en technische 
maatregelen doorgerekend. Uit de resultaten voor de optima blijkt dat die sterk beïnvloed zijn door de 
referentietoestand van het gebouw. Referentiewoningen met een lagere isolatiegraad, behalen lagere 
kostenoptimale energieprestatieniveaus dan de referentiewoningen die al in beperkte mate geïsoleerd zijn. 

Wanneer specifiek gekeken wordt naar ingrijpende renovaties, waarbij tenminste 75% van de gevels en de 
installaties (PV buiten beschouwing gelaten) aangepakt worden, worden volgende optima bekomen. Deze 
waarden werden zowel bekomen vanuit het macro-economische als vanuit het micro-economische standpunt. 
Het blijkt zelfs dat de keuze voor zo’n ingrijpende renovatie vanuit het micro-economische standpunt vaker 
verkozen wordt als kostenoptimale oplossing als elk type renovatie beschouwd wordt. 

 Ingrijpende renovatie Kostenoptimaal 
niveau 

(-) 

Vrijstaande woning 1 4 gevels  
3 gevels + dak 

66 
73 

Vrijstaande woning 2 3 gevels + dak 76 

Halfopen woning 3 gevels + dak 91 

Rijwoning 1 2 gevels + dak 79 

Rijwoning 2 2 gevels +dak 61 

Tabel 24 - Kostenoptimaal niveau bij een ingrijpende renovatie per referentiewoning 
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Uit die resultaten blijkt een kostenoptimaal niveau voor ingrijpende verbouwingen van residentiële gebouwen 
tussen E60 en E90. Dat is een ruim interval, maar het toont wel aan dat een globaal energieprestatieniveau 
kan bereikt worden dat overeenkomt met de energieprestaties van nieuwbouwwoningen sinds de invoering 
van de energieprestatieregelgeving in 2006. 

De verscheidenheid aan E-peilen hangt vooral samen met het feit dat de verschillende referentiewoningen 
een ander type gevelconstructie hebben. Rijwoning 2 heeft bijvoorbeeld een massieve niet geïsoleerde 
buitenmuur en de andere woningen hebben een spouwmuur. De halfopen woning en vrijstaande woning 1 
hebben een niet geïsoleerde spouwmuur, terwijl rijwoning 1 en vrijstaande woning 2 al matig geïsoleerd 
werden. 

Uit de studie blijkt dat een niet geïsoleerde spouw die voldoende breed is, best zo goed mogelijk wordt 
opgevuld. Dit leidt tot kostenoptimale U-waardes voor de gevels hoger dan het huidige eisenniveau. De 
beperkte breedte van de bestaande spouw bepaalt immers de hoeveelheid isolatie die door spouwopvulling 
kan toegevoegd worden. Bijkomende kosten om daarna nog beter te isoleren, bijvoorbeeld door toepassing 
van buitenisolatie, zijn dan niet meer kostenoptimaal. De beschikbare breedte van de niet geïsoleerde spouw 
bepaalt dus volledig de kostenoptimale U-waarde van dergelijke muren. Voor alle andere types muren blijkt 
dat er op een kostenoptimale manier kan geïsoleerd worden tot het huidige eisenniveau. 

Het kostenoptimale niveau van een ingrijpende renovatie voor kantoren en scholen is, analoog aan de 
woongebouwen, sterk afhankelijk van de bestaande toestand van het betreffende gebouw. Voor het 
onderzochte kantoor bedraagt het kostenoptimale E-peil na renovatie E72 en voor de onderzochte school E 
49. Ook hier is de bestaande toestand van de school in grote mate niet geïsoleerd, terwijl het bestaand 
kantoor al in beperkte mate geïsoleerd was. 

E-peil eis voor zware renovaties in de andere gewesten 

Uit een vergelijking met de huidige eisen in de andere gewesten blijkt dat de verschillende types 
verbouwingen en de opgelegde eisen in grote lijnen overeenkomen met de situatie in Vlaanderen. Er zijn 
enkele verschillen. In Vlaanderen en Wallonië worden er voor het type ‘ontmanteling’ E-peileisen opgelegd. 
Die aard van de werken valt in Brussel echter onder de categorie ‘zware renovaties’, waarvoor enkel U-max-
eisen en ventilatie-eisen gelden. Bovendien verschilt de definitie van ontmanteling in de drie gewesten: in 
Vlaanderen moet ‘75% van de gevels’ vervangen worden en in Brussel ‘25 % van de verliesoppervlakte’. In 
Wallonië is een ontmanteling gedefinieerd als ‘75% van het verliesoppervlakte wordt vervangen’. Het 
vervangen van vloeren en daken wordt in Wallonië dus ook beschouwd. 

In geen enkel gewest worden er momenteel E-peil-eisen opgelegd aan ‘kleinere’ ingrijpende verbouwingen 
zonder volumewijziging, al dan niet gecombineerd met een kleine uitbreiding of een beperkte gedeeltelijke 
herbouw (kleiner dan 800 m³). 

 
Evaluatie en voorstel 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het kostenoptimale niveau voor doorgedreven renovaties van kleinere 
woongebouwen tussen E60 en E90 ligt. Voor het kantoor (E72) en de school (E49) werden waardes bekomen 
die vergelijkbaar zijn met het huidige eisenniveau. 

Het VEA stelt voor om voor dat type renovatie een nieuwe categorie ‘ingrijpende renovatie’ in te voeren in 
2015. Een ingrijpende renovatie heeft de volgende kenmerken: 

- Het betreft een verbouwing, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt 
aangevraagd , waarbij de draagstructuur grotendeels behouden blijft. 

- De verbouwing wordt al dan niet gecombineerd met een uitbreiding en/ of een gedeeltelijke 
herbouw met een volume kleiner dan 800 m³ die geen aparte wooneenheid bevat. 

- Minstens 75 % van de bestaande gevels en van het bestaande dak worden geïsoleerd. 

- De installaties voor verwarming en sanitair warm water worden vervangen of nieuw geplaatst. 

Het VEA stelt voor om aan die nieuwe categorie, naast de maximale U-waarden en de ventilatie-eisen ook 
een globaal E-peil op te leggen, namelijk E90. Dit zowel voor woongebouwen als kantoren en scholen. 

Voor de berekening van dat E-peil kunnen de bestaande berekeningsmethodes toegepast worden. Omdat 
alle installaties nieuw zijn en slechts een aantal schildelen eventueel niet geïsoleerd blijven, is het aantal 
onbekende detailwaarden die moeten worden ingevoerd in de methodes beperkt. Voor de niet gekende 
waarden kan beroep gedaan worden op waarden bij ontstentenis uit de EPC-methode. Bij de volgende 
evaluaties kan dan nagegaan worden in welke mate die eis op een economisch rendabele manier kan 
verstrengen of uitbreiden. 
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Specifiek voor de gevallen waarin een niet geïsoleerde spouw aanwezig is, stelt het VEA voor om een 
aangepaste Umax-eis te voorzien die rekening houdt met de isolatiecapaciteit van de aanwezige spouw. Er 
wordt enkel rekening gehouden met voldoende brede spouwen, namelijk spouwen met een minimumbreedte 
van 5 cm die volledig gevuld wordt (zoals ook opgenomen is in de STS 71-1). Het VEA stelt voor om voor 
dergelijke constructies een Umax-eis in te voeren van 0,55 W/m²K. 

De tabel hieronder toont welke U-waarde kan worden gerealiseerd in een spouwmuur door een bepaald type 
isolatiemateriaal toe te passen. Er is aangenomen dat de muur een binnenspouwblad heeft van 19 cm 
klassiek metselwerk en een buitenspouwblad van 9 cm gevelmetselwerk. Aan de binnenzijde is de muur 
afgewerkt met 1 cm pleisterwerk. Om de grenswaarden af te toetsen, wordt enkel gekeken naar spouwen met 
een minimale spouwbreedte van 5 cm. Muren met een bredere spouw kunnen voldoen aan de vooropgezette 
U-waarde van 0,55 W/m²K door isolatiematerialen met een hogere lambdawaarde te gebruiken..  

 

 λ-waarde 
(W/mK) 

U-waarde 
(W/m²K) 

Pur-schuim  0.029 0,45 

Minerale wol 0.034 0,51 

EPS-parels 0.037 0,54 

Tabel 25 - Simulaties U-waarde geïsoleerde spouw breedte 5 cm voor verschillende types isolatiemateriaal 

 

  



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             119 

 

4.4 Eis aan de bouwkundige energiezuinigheid 

Dit hoofdstuk illustreert de problematiek van een evenwichtige eis wat betreft de bouwkundige 
energiezuinigheid voor alle mogelijke projecten. Nadien wordt een concreet voorstel van oplossing 
geformuleerd onder de vorm van een peil. 

4.4.1 Probleemstelling van een evenwichtige eis voor elk project 

Figuur 39 toont de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) voor meer dan 20.000 aangiften uit 
de EPB-databank, opgedeeld volgens aanvraagjaar (voor en vanaf 2010). Voor bouwaanvragen vanaf 1 
januari 2010 is de E-peil-eis verstrengd van E100 naar E80 en de K-peil-eis van K45 naar K40. Sinds 1 
januari 2012 geldt een extra eis van 70 kWh/m² voor de NEBrv. 

De figuur laat zien dat voor grote compactheden de NEBrv op een spontane manier snel afneemt.  De 
verklaring hiervoor is vanzelfsprekend dat de hoeveelheid verliesoppervlakte per eenheid vloeroppervlakte 
ongeveer evenredig afneemt met de compactheid. 

Vanaf een compactheid van ongeveer 4 is de NEBrv voor nagenoeg alle EPW-eenheden automatisch lager 
dan 70kWh/m², dus ook voor de projecten die maar net voldoen aan K45 en rekenen met de waarde bij 
ontstentenis voor de luchtdichtheid en geen energiezuinig ventilatiesysteem hebben. Voor bouwaanvragen in 
de periode 2010-2011 is al vanaf een compactheid van ongeveer 2.5 de NEBrv bijna systematisch kleiner dan 
70 kWh/m² (ongetwijfeld als gevolg van de verstrenging van de K-peil eis tot K40). 

De figuur illustreert dus dat de invoering van de eis voor de NEBrv onder de vorm van een constante waarde 
van 70 kWh/m² geen enkele extra stimulans tot energiezuinig bouwen gecreëerd heeft voor compacte EPW-
eenheden (appartementjes en studio's). Voor lage compactheden (kleine vrijstaande woningen, bijv. 
bungalows) daarentegen betekent de NEBrv-eis soms een aanzienlijke verstrenging (vermindering met 1/3 of 
meer). 

 

Figuur 39 - Netto energiebehoefte voor ruimteverwarming in functie van de compactheid en de periode van de bouwaanvraag met 
aanduiding van de huidige eis 70 kWh/m². 
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Figuur 40 - Netto energiebehoefte voor ruimteverwarming in functie van de compactheid en het E-peil, met aanduiding van de huidige eis 
70 kWh/m² 

 

 

Figuur 41 - Gesimuleerde netto energiebehoefte voor ruimteverwarming in functie van de compachtheid voor verschillende 
maatregelenpakketten 
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In Figuur 41 zijn 6 verschillende maatregelenpakketten toegepast op een 250-tal geometrieën van woningen 
en appartementen: van K45 tot K20, een luchtdichtheid v50 ("v" in de legende) van 12 tot 1 m³/h/m² en een 
vermindering van de hygiënische ventilatieverliezen ("hv" in de legende) met een factor 1 à 0.32.  

Het globaal verloop is gelijkaardig aan dat van de vorige figuur. Wooneenheden met een voldoende grote 
compactheid voldoen in alle gevallen automatisch aan de eis van 70 kWh/m², en worden dus niet 
aangespoord om maatregelen te nemen die de warmtebehoefte verminderen. Anderzijds voldoen kleine 
vrijstaande bungalows (met compactheid rond de 1) zelfs met een combinatie van een verbeterde isolatie 
(K35), een redelijke luchtdichtheid (v_50 = 4 m³/h/m²) en een energiezuinig ventilatiesysteem (factor 0.4) nog 
niet aan de eis van 70 kWh/m². Sinds de invoering van de eis vanaf 1 januari 2012 zijn dan ook al een aantal 
uitzonderingen voor dergelijke kleine bungalows aangevraagd en toegekend bij ministerieel besluit.  

Het is niet zo dat bij kleine woningen de compactheid automatisch laag is. Een klein gebouw met eenzelfde of 
gelijkaardige geometrie als een groter gebouw, zal toch een lagere compactheid hebben. Het ontwerp bepaalt 
voor een deel de compactheid. De absolute grootte en de vorm (appartement, rijwoning, halfopen of open) 
bepalen even goed de compactheid. De vrijheidsgraad die de ontwerper heeft om de compactheid te 
beïnvloeden, is dus beperkt. Kleinere woningen van eenzelfde type zijn doorgaans minder compact dan 
grotere woningen van dat type. 

Voor een gegeven maatregelenpakket is de waarde van de NEBrv voor compacte wooneenheden zowat een 
factor 3 lager dan voor woningen met een compactheid van 1. Deze vaststelling is niet alleen geldig voor de 
weinig energiezuinige pakketten, maar ook voor de allerbeste, zeer energiezuinige pakketten. Ook hier geldt 
dat om een gelijke absolute waarde van de NEBrv (bijv. 20 kWh/m²) te behalen compacte wooneenheden 
veel minder maatregelen moeten nemen dan kleine vrijstaande huisjes, die in het voorbeeld zelfs met het 
beste pakket deze lage waarde nog niet bereiken. 

Het is wenselijk dat de eisen in economische termen ongeveer even streng zijn voor alle bouwprojecten en 
dus ongeveer overeenkomend met het economisch optimum voor een gegeven energieprijs. 

Alle bouwheren moeten dan dezelfde inspanning doen: iedereen wordt economisch gelijk behandeld. Ook 
globaal maatschappelijk wordt het optimum op die manier bereikt. Indien de eis economisch ongelijkmatig is, 
dan: 

- is ze te streng voor sommige projecten (overinvestering ten opzichte van de 
energiebesparing): er gaat geld verloren aan het project; 

- is ze te laks voor andere projecten (te lage investering ten opzichte van mogelijke 
energiebesparing): ook hier gaat geld verloren, tenzij het bouwteam zich bewust is van de 
situatie en op eigen initiatief energiezuiniger (kostenoptimaal) bouwt. 

In beide types project gaat dus privégeld verloren, en dus verliest ook de maatschappij geld. 

Uit de economische studies blijkt dat het kostenoptimum voor verschillende cases in goede benadering 
overeenkomt met ongeveer hetzelfde technisch maatregelenpakket. Door het "optimale technische pakket" op 
te leggen, wordt het economisch optimum dus goed benaderd. Dit kan gerealiseerd worden op 2 manieren, 
die op hetzelfde neerkomen: 

- door per project een zelfde gebouwgeometrie door te rekenen met een referentiepakket; 

- door eenmalig een formule op te stellen op basis van het referentiepakket. 

Naarmate de eis strenger wordt richting BEN, leidt een ongelijkmatige eis ertoe dat sommige projecten 
technisch niet meer aan de eis kunnen voldoen. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar en kan leiden tot een 
afzwakking van de algemene eis, waardoor de BEN-doelstelling niet meer systematisch gerealiseerd wordt. 
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Studie kostenoptimum 

In de studie naar de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen voor de energieprestaties van gebouwen 
werd onderzocht of het haalbaar is om de EPB-eisen voor woongebouwen te verstrengen. Voor een 
toelichting van dat studieproject, zie 1.1.2. 

Het kostenoptimale niveau van de netto-energiebehoefte voor verwarming werd voor dezelfde vier 
eengezinswoningen en drie types appartementen bepaald. De resultaten zijn opgenomen in Tabel 26. 

 Compactheid 
(-) 

NEB 
verwarming 
(kWh/m²) 

Architecturale woning 1.06 62 

Pastorijwoning 1.56 44 

Halfopen woning 1.63 38 

Rijwoning 2.17 32 

Appartement zijkant-boven 1.57 32 

Appartement midden-onder 2.00 20 

Appartement midden-midden 5.57 9 

Tabel 26 - Het kostenoptimale niveau van de netto-energiebehoefte voor verwarming voor een aantal van de onderzochte 
referentiegebouwen 

De kostenoptimale resultaten zijn ook in Figuur 41 weergegeven als individuele punten. Met uitzondering van 
het appartement (met elektrische weerstandsverwarming) situeren ze zich in de wolk overeenkomende met 
K35, v_50 = 3 m³/h/m² en energiezuinig ventilatiesysteem (factor 0.4). 

4.4.2 Voorstel tot uitdrukking van de eis 

Zoals reeds in 4.2.3 besproken, stelt het VEA voor een onderzoek uit te voeren om in overleg met de sector 
en de andere gewesten te bepalen hoe het eisenpakket precies moet aangepast worden naar bijna-
energieneutrale gebouwen toe. Het VEA stelt voor om de constante eis zoals die nu bestaat, licht aan te 
passen zodat voor zeer kleine, weinig compacte woningen geen individuele uitzonderingsaanvragen meer 
nodig zijn. Met een beperkte aanpassing kan de eis ook beter aansluiten bij de kostenoptimale eisen.  

Agoria-Naventa vraagt om bij de eis aan de netto energiebehoefte voor verwarming de reële hygiënische 
ventilatieverliezen buiten beschouwing te laten. De reële ventilatieverliezen niet beschouwen heeft als 
voordeel dat elk ventilatiesysteem op een gelijkwaardige manier beoordeeld wordt, maar ook een aantal 
nadelen:  

 De netto-energiebehoefte voor verwarming waaraan nu een eis opgelegd worden, is een reflectie is 
van een fysisch-technische werkelijkheid: deze behoefte bepaalt hoeveel verwarming in het gebouw 
zal nodig zijn. Wanneer de hygiënische ventilatieverliezen niet meegerekend worden, is deze link er 
niet meer.  

 De eis aan de netto-energiebehoefte voor verwarming werd ingevoerd om een eis te hebben die meer 
omvat dan isolatie en de geometrie (zoals het K-peil, dat op termijn zou kunnen wegvallen). De 
ventilatieverliezen weglaten zou de scope van de eis terug beperken.  

 De markt van geavanceerde vraaggestuurde ventilatiesystemen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. 
Deze systemen presteren op energetisch vlak ongeveer even goed als warmteterugwinning. Op 
economisch vlak scoren de vraaggestuurde ventilatiesystemen een stuk beter. De twee verschillende 
types ventilatiesystemen die meest frequent geplaatst worden (C en D) kunnen dus op een gelijke 
basis met elkaar concurreren waardoor de eis met inbegrip van de hygiënische ventilatieverliezen niet 
leidt tot een ongelijke behandeling.  

  

 Het meerekenen van de hygiënische ventilatieverliezen zorgt ervoor dat de bouwheer en ontwerper 
zolang de eis niet te streng is, meer keuzevrijheid hebben in de maatregelen die ze toepassen om 
aan de eis te voldoen.  

De netto-energiebehoefte voor verwarming werd in 2012 ingevoerd. Het is niet aangewezen om de 
uitdrukking van de eis zo snel te veranderen zonder een verdere en grondig onderzochte onderbouwing van 
de voor- en nadelen van de keuze. Bovendien is het belangrijk om het draagvlak in de sector te behouden. De 
eis van netto-energiebehoefte is ondertussen goed ingeburgerd en wordt gebruikt door ontwerpers die de 
energievraag van het gebouw willen beperken. Zonder de hygiënische ventilatieverliezen zou de indicator 
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deze waarde grotendeels verliezen. Het eisenpakket zou bovendien nog complexer en minder begrijpelijk 
worden. De hoge complexiteit van de methode en eisenpakket is al een van de aandachtspunten, een 
verdere abstractie is daarom niet aangewezen.  

Woongebouwen 

Uit 4.4.1 blijkt dat de huidige, constante eis (70 kWh/m²) zeer variabel is qua technologische en economische 
strengheid.  Dit probleem van een ongelijkmatige eis kan opgelost worden door per project een op maat 
gesneden eis op te leggen of de uitdrukking meer afhankelijk te maken van de compactheid van het gebouw.  

80% van de eengezinswoningen heeft een compactheid die ligt tussen 1,2 en 2,1. De gemiddelde 
compactheid van een eengezinswoning bedraagt 1,54. 4% heeft een compactheid lager dan 1,1. (zie figuur 
6). Appartementen zijn een stuk compacter. De gemiddelde compactheid van een appartement bedraagt 2,8. 
65% van de appartementen heeft een compactheid tussen 1,4 en 3,6. 1,3% heeft een compactheid lager dan 
1,1. 

 

Figuur 42 - Verdeling van de compactheid van eengezinswoningen en appartementen (81.000 EPB-aangiften - juni 2013) 

 

Het VEA stelt voor om vanaf 2014 een beperkte aanvulling te doen aan de eis NEBverwarming voor 
woongebouwen zodat individuele aanvragen voor afwijkingen van kleine, weinig compacte EPW-eenheden 
minder vaak zouden voorkomen zijn.  

Figuur 43 toont de netto-energiebehoefte voor verwarming van 250 geometrieën van woningen en 
appartementen wanneer het maatregelenpakket ‘K35, v50 4 m³/h/m², hv1’ toegepast wordt. De meeste 
gebouwen voldoen met dit pakket aan de eis van 70 kWh/m². Het VEA stelt voor om de eis voor 
woongebouwen vanaf 1/1/0214 te formuleren als een keuze tussen:  

 70 kWh/m² of; 

 (100-25*c) kWh/m² waarin c = de compactheid van de EPW-eenheid.  

Enkel voor woningen en appartementen met een compactheid lager dan 1,2 wordt de eis iets minder streng. 
Voor een compactheid van 1 zal de eis dan 75 kWh/m² bedragen. De eis wordt zo haalbaarder voor kleine, 
weinig compacte EPW-eenheden zonder de stimulans om compacter te bouwen te verliezen. Het aanvragen 
van individuele afwijkingen zal minder nodig zijn.  
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Figuur 43 - Voorstel eis aan de netto-energiebehoefte voor verwarming van EPW-eenheden vanaf 1/1/2014 

De studie naar de kostenoptimale eisenniveaus toonde aan de het kostenoptimale niveau sterk verschilt 
afhankelijk van de compactheid van het referentiegebouw. In Figuur 44 worden de kostenoptimale niveaus 
voor de verschillende referentiegebouwen weergegeven. Het maatregelenpakket dat voor de meeste 
referentiegebouwen overeenkwam met het kostenoptimale niveau, werd doorgerekend op een 250-tal 
woningen en appartementen die representatief zijn voor de nieuwe woongebouwen in Vlaanderen. De 
resultaten daarvan zijn weergegeven in Figuur 44 als ‘pakket K35, v50 4 m³/h/m², hv 0,4’. Dit niveau kan 
bereikt worden door een stuk beter te isoleren (K35), compacter te bouwen, aandacht te schenken aan en het 
nameten van de luchtdichtheid (zonder hierbij zeer luchtdichte niveaus te bereiken) en vraagsturing of 
warmteterugwinning toe te passen op de ventilatielucht.  

 

Figuur 44 - Voorstel kostenoptimale eis aan de netto-energiebehoefte voor verwarming van EPW-eenheden 
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Het VEA stelt voor om de kostenoptimale eis aan de netto-energiebehoefte voor verwarming van 
woongebouwen te formuleren als een keuze tussen:  

 45 kWh/m² of; 

 (90-25*c) kWh/m² waarin c = de compactheid van de EPW-eenheid. 

Dit komt overeen met de rode stippellijn in Figuur 44. Zoals hierboven beschreven, is een constante eis niet 
even streng voor alle types EPW-eenheden. Het voorstel van kostenoptimale eis is daarom uitgedrukt als een 
keuze tussen de rechte en de schuine streeplijn. Bij de EPW-eenheden met lage compactheid zijn er meer die 
boven de eis uitkomen, dan bij de hogere compactheden. De stimulans om zo compact mogelijk te bouwen, 
blijft daardoor behouden. 

 

 

 

Figuur 45 - "bouwkundige" warmtebalans (met vaste ventilatieverliezen, gelijk aan 40% van de maximale waarde) 

 

 

 

 

Niet-residentiële gebouwen 

Bij de uitbreiding van de EPU-methode naar andere specifieke bestemmingen (zie §3.3) wordt de 
berekeningsmethode van de netto energiebehoefte zowel voor ruimteverwarming als voor ruimtekoeling 
ingrijpend aangepast. Het VEA beschikt niet over een uitgebreide database met gegevens over de netto-
energiebehoefte voor verwarming van verschillende niet-residentiële gebouwen. De simulatietool om 
verschillende geometrieën met de nieuwe rekenmethode te analyseren, is nog niet beschikbaar. De 
definitieve vorm van de eisen (en in het bijzonder de numerieke waarde van de coëfficiënten) zal daarom pas 
de volgende maanden vastgelegd kunnen worden i.f.v. de nieuwe bepalingsmethode. Het VEA stelt voor om 
het uitwerken van een voorstel voor deze eisen mee op te nemen in een globaal onderzoek naar het meest 
geschikte eisenpakket. Overleg met de sector en afstemming met de andere gewesten is daarbij cruciaal.  
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4.5 Eisen aan de thermische isolatie van schildelen  

4.5.1 Verstrenging Umax/Rmin  

Evaluatie 

Bij de studie naar de kostenoptimale niveaus voor de energieprestaties van gebouwen werd ook onderzocht 
wat de kostenoptimale niveaus zijn van de U-max-waarden. Daaruit blijkt dat de meeste maximale U-waarden 
zoals vastgelegd voor 2014 goed overeenkomen met het kostenoptimale niveau.  

 

 

Umax (W/m²K) 

vanaf 01/01/2014 
U-waarden 
kostenoptimaal 

 
transparante scheidingsconstructies (vensters en beglazing) met uitzondering van 
deuren en poorten) en lichte gevels  

 
1,80 
Ug,max = 1,1  

 
1,50 
Ug = 1,0 

daken en plafonds 0,24 0,24 

muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4. 0,24  0,24 

vloeren in contact met de  
buitenomgeving 

0,30 
 

0,25 

andere vloeren  
(vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het 
beschermd volume, ingegraven keldervloeren) 

0,30  0,25 

Tabel 27 - Overzicht Umax-waarden vanaf 2014 en kostenoptimale U-waarden 

Voor vloeren is er echter een duidelijk verschil tussen de maximale U-waarde van 0,30 W/m³K en het 
berekende kostenoptimale niveau van 0,25 W/m²K (voor sommige woningen zelfs 0,20 W/m²K). 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de onderzochte kostenoptimale niveaus een kortetermijnvisie 
uitdrukken. Het kostenoptimum is immers afhankelijk van de huidige economische parameters en het zal met 
de tijd evolueren naar steeds lagere waardes. Een aantal ingrepen aan de bouwschil, zoals het isoleren van 
spouwmuren en vloeren, zijn echter moeilijk aanpasbaar. Wanneer voor dergelijke schildelen op dit moment 
kostenoptimale eisen worden opgelegd, kan het zijn dat gedurende de volledige gebruiksduur van dit gebouw 
geen wijzigingen meer mogelijk zijn. In een langetermijnvisie 2030-2050 kan het wenselijk zijn om voor 
dergelijke schildelen eisen op te leggen die verder gaan dan het huidige kostenoptimum. 

Uit de uitgevoerde studie naar het huidige kostenoptimum blijkt dat er bij lagere E-peilen geen homogene set 
van maximale U-waarden kon bepaald worden. Momenteel is het niet mogelijk om op basis van de 
studieresultaten een verstrengingspad te bepalen. Bij een volgende studie naar het kostenoptimum kan dit 
opnieuw onderzocht worden en kunnen de resultaten gebruikt worden om voor bepaalde schildelen (bv. 
muren en vloeren) strengere U-waardes, eventueel voorbij het kostenoptimum, op te leggen. 

Vloeren 

Hieronder wordt in een overzicht getoond welke U-waarde met welk type en welke dikte isolatiemateriaal in 
een aantal types vloeren kan worden gerealiseerd. Om de grenswaarden af te toetsen, wordt er gekeken naar 
massiefbouw aangezien ook bij houtskeletbouw de vloer van het gelijkvloers meestal massief wordt 
uitgevoerd. Er is aangenomen dat de draagvloer uit 18 cm gewapend beton bestaat en dat de vloerafwerking 
bestaat uit 7 cm chape (zwaar normaal beton) en 1 cm tegels. Voor de vloeren boven (kruip)kelders wordt 
enkel de variant van de sterk geventileerde kruipkelder beschouwd aangezien deze de meest nadelige 
berekening heeft. De andere types voldoen met kleinere isolatiediktes aan de vooropgezette U-waarde. 
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 U-waarde 
(W/m²K) 

Dikte XPS 
λ 0,034 W/m.K 

(cm) 

Dikte PUR 
(platen) 

λ 0,023 W/m.K 
(cm) 

Dikte PUR 
(gespoten)  

λ 0,028 W/m.K 
(cm) 

Vloer op volle grond  0.30 7 5 6 

 0.24 10 7 8 

Vloer op kruipkelder 0.30 10 7 8 

(sterk geventileerd) 0.24 13 9 11 

Vloer boven buitenomgeving 0.30 10 7 9 

 0.24 13 9 11 

Tabel 28 - Simulaties voor lagere U-waarden van verschillende types vloeren 

 

Het aanpassen van de Umax-eis naar 0,24 W/m²K vereist slechts een beperkte aanpassing van de benodigde 
isolatiediktes. Dergelijke isolatiediktes hebben geen indirecte impact op de bouwkosten en de bouwpraktijk 
(geen dikkere funderingen) en zijn gemakkelijk te plaatsen. Bovendien zorgt een Umax-eis van 0,24 W/m²K 
voor een uniformiteit tussen de eisen voor muren, daken en vloeren. 

Vensters – profielen en beglazing samen 

Voor de gemiddelde U-waarde van alle vensters samen geldt een maximale gemiddelde U-waarde. Naar 
aanleiding van de evaluatie in 2010 verstrengde deze Umax-waarde van 2,5 W/m²K tot 2,2 W/m²K in 2012. In 
2014 zal de Umax-eis voor vensters 1,8 W/m²K bedragen. Bij het vastleggen van de huidige Umax-eisen, was 
die waarde gemakkelijk haalbaar bij het toepassen van houten of PVC-raamprofielen. Voor de metalen en 
aluminiumprofielen ligt dat anders. De markt van de aluminium raamprofielen is echter steeds in ontwikkeling. 
Steeds performantere profielen worden ontwikkeld en worden couranter geplaatst.  

Als bij diverse fabrikanten van aluminium raamprofielen hun minst scorende raamprofielen buiten 
beschouwing worden gelaten, kunnen de gemiddelde U-waarden van hun raamprofielen momenteel 
opgedeeld worden in drie categorieën van gemiddeld 1,00 W/m²K, 1,55 W/m²K en 2,30 W/m²K.  

Met de resultaten van een doorrekening in de referentie eengezinswoningen (2x open, 1 halfopen en 1 
rijwoning) wordt hieronder weergegeven welke gemiddelde U-waarde van de vensters wordt behaald bij het 
toepassen van die verbeterde aluminiumprofielen met de courant geplaatste 1,1-beglazing. In de ruimten 
waar regelbare toevoeropeningen (RTO) toegepast werden in het voorbeeld, zijn RTO’s met een U-waarde 
3,00 W/m²K ingerekend. De U-waarden van de vensters werden overal vereenvoudigd berekend.  

 U-profiel 
(W/m²K) 

U-glas 
(W/m²K) 

RTO's  
(U in W/m²K) 

Ugemiddeld 
(W/m²K) 

Pastorijwoning 2.30 1,10 3,00 1.71 

 1.55 1,10 3,00 1.50 

 1.00 1,10 3,00 1,36 

Architecturale woning 2.30 1,10 3,00 1.70 

 1.55 1,10 3,00 1.47 

 1.00 1,10 3,00 1,32 

Halfopen woning 2.30 1.10 3.00 1.71 

 1.55 1.10 3.00 1.48 

 1.00 1,10 3,00 1,33 

Rijwoning  2.30 1,10 3,00 1.72 

 1.55 1,10 3,00 1.51 

 1.00 1,10 3,00 1,39 

Tabel 29 - Simulaties voor lagere gemiddelde U-waarden van vensters in de referentiewoningen 

Voor alle referentiewoningen ligt de gemiddelde U-waarde volgens de vereenvoudigde berekening bij 
profielen met U = 2,30W/m²K ruim onder 1,80 W/m²K. In projecten met een ventilatiesysteem D, is de 
gemiddelde U-waarde van de vensters nog lager. Het berekenen van de U-waarde van de vensters volgens 
de standaardberekening zou de gemiddelde U-waarde nog meer doen dalen. Ook het toepassen van glas 
met een betere U-waarde (bijvoorbeeld 3-voudig glas) of profielen met een lagere U-waarde voor een beperkt 
aantal ramen in de woning, kunnen de gemiddelde U-waarde van de vensters doen dalen. 
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Uit de studie naar het kostenoptimum werd een kostenoptimale U- waarde voor de vensters van 1,50 W/m²K 
bekomen. De berekening van het kostenoptimum is echter enkel gebaseerd op economische kostaspecten en 
houdt geen rekening met andere materiaaleigenschappen (sterkte, uitzicht, duurzaamheid,…). Daardoor 
worden duurdere materialen bij gelijke thermische eigenschappen bij voorbaat uitgesloten. Wanneer met alle 
gangbare materialen rekening wordt gehouden, blijkt uit de bovenstaande simulatie dat ook met de huidige 
aluminiumprofielen een gemiddelde U-waarde van 1,50 W/m²K haalbaar is binnen het gangbare assortiment. 

Voorstel 

Rekening houdend met het bovenstaande, stelt het VEA voor om voor alle delen van de gebouwschil 
systematisch de maximale U-waarden te verstrengen tot het kostenoptimale niveau. Zo gaat men ook in de 
richting van alle andere kostenoptimale energieprestatie-eisen. Voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 
januari 2015 stelt het VEA voor enkel de U-waarden van de vloeren en de gemiddelde U-waarde voor 
vensters te verstrengen tot respectievelijk 0,24 W/m²K en 1,50 W/m²K. 
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4.5.2 Kleine aanpassingen  

Verduidelijken van het toepassingsgebied voor de vrijstelling voor het behalen van Umax voor 2%  van 
het verliesoppervlak. 

Probleemstelling 

Uit de tekst gevoegd bij de eisentabel van bijlage VII van het Energiebesluit kan niet worden afgeleid dat de 
vrijstelling van 2% enkel geldt per subdossier en niet geldt voor 2% van de verliesoppervlakte van het ganse 
project. In de praktijk wordt de regel per aangifte (dus deelproject of subdossier naargelang het geval) 
toegepast. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om de 2% vrijstelling van eisen te verduidelijken als volgt: ‘Beschouw de totale oppervlakte 
van alle scheidingsconstructies van het desbetreffende subdossier waaraan eisen gesteld worden in vak 1. 
Voor ten hoogste 2% van die oppervlakte hoeft niet voldaan te worden aan de eisen, vermeld in vak 1.’ 

Umax-eis voor transparante delen, poorten en deuren in scheidingsconstructies naar aangrenzende 
verwarmde ruimten.  

Probleemstelling 

Momenteel worden in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  via de gewestelijke software 
(Brussel en Wallonië) eisen afgetoetst voor dergelijke scheidingsconstructies die gelijklopen aan de Umax-
waarden voor deuren, vensters en poorten naar buitenomgeving. 

In de huidige Umax-eisentabel van het Vlaamse, Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest staan er 
echter geen expliciete eisen opgenomen voor transparante delen of deuren en poorten in 
scheidingsconstructies naar verwarmde ruimten. Dit wordt best verduidelijkt door dit expliciet te vermelden 
onder puntje 2 van de eisentabel. 

Het is niet wenselijk om eisen op te leggen voor U-waarden van deuren, vensters en poorten in mandelige 
muren, muren tussen residentiële en niet residentiële ruimten; muren tussen de bestemming industrie en 
ruimten met bestemming niet-industrie of muren tussen ruimten met een andere specifieke bestemming. 
Dergelijke afscheidingsconstructies vallen vaak samen met brandcompartimenteringen waardoor de eisen 
van de energieprestatieregelgeving in conflict kunnen komen met de eisen voor brandveiligheid. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat  brandwerende deuren met glas niet kunnen voldoen aan de eisen op Umax, deuren 
naar traphallen (gemeenschappelijke delen) hebben een verplichte brandweerstand. In Vlaanderen volgt men 
de redenering dat er enkel eisen opgelegd worden op vensters, deuren, en poorten die deel uitmaken van 
een verliesoppervlak. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om geen extra eisen op te leggen aan deuren, poorten, en transparante constructies in 
scheidingsconstructies naar aangrenzende verwarmde ruimten en hierover een verduidelijking op te nemen in 
bijlage VII van het Energiebesluit.  

Umax–waarde van gemene muren 

Probleemstelling 

De Umax-eis van  1,0 W/m²K is voor scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aanpalende 
percelen vastgelegd in rubriek 2 van de tabel van Bijlage VII van het Energiebesluit. In het kader van het 
besluit mag men er altijd van uitgaan dat ruimten in gebouwen op een aangrenzend perceel verwarmde 
ruimten zijn. 

Die Umax-waarde van 1,0 W/m²K geldt voor:  

- nieuwe scheidingsmuren bij het gelijktijdig optrekken van twee aangrenzende gebouwen;  

- bestaande scheidingsmuren (al of niet gemeenschappelijk) waar tegenaan wordt gebouwd;  

- de delen van bestaande scheidingsmuren (al of niet gemeenschappelijk) die vervangen 
worden of als een nieuwe dragende muur wordt bijgebouwd vóór de bestaande 
scheidingsmuur. 

- nieuwe scheidingsmuren voor elk bouwproject waartegen, op het moment dat de EPB-
aangifte wordt ingediend, een ander nieuw gebouw is aangebouwd. 
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De strengere Umax-eis voor buitenmuren geldt voor de nieuwe scheidingsmuren van elk bouwproject 
waartegen, op het moment dat de EPB-aangifte wordt ingediend, nog geen ander nieuw gebouw is 
aangebouwd of in aanbouw is. 

Deze formulering gaat ervan uit dat de Umax-eis van 1,0 W/m²K van toepassing is wanneer er daadwerkelijk 
een volume tegenaan gebouwd is. Wanneer er geen volume tegenaan gebouwd is, is de muur een 
buitenmuur en is er een veel strengere Umax-eis van toepassing. 

Anderzijds is het ook toegestaan om ruimten in gebouwen op een aangrenzend perceel  waartegen gebouwd 
wordt als niet verwarmd te beschouwen. In dat geval is de strengere Umax-eis voor buitenmuren van 
toepassing. De Umax-eis voor buitenmuren volgt een verstrengingspad terwijl voor gemene muren waartegen 
gebouwd wordt, geen verstrengingspad voorzien is. 

Vermits de as-build situatie moet gerapporteerd worden door de verslaggever geldt ofwel de U-max eis van 1 
W/m²K voor muren grenzend aan verwarmde ruimten ofwel de meer strengere eis voor buitengevels die een 
verstrengingspad volgt van 0,4 W/m² (eis 2010) tot 0,24 W/m² (eis 2014). 

De ervaring leert echter dat dergelijke muren soms vaak jaren “naakt” blijven. 

Het beoordelen van de as-built situatie is niet altijd evident: wat als op het moment van de EPB-aangifte, de 
werf van het aanpalend gebouw nog in uitvoering is, of net opstart. Het is voor de aangifteplichtige moeilijk om 
bij de aanvang van zijn bouwproject een correcte inschatting te maken aan welke eis de muur moet voldoen.  

Het VEA nam in het begin van de energieprestatieregelgeving in 2006 het standpunt in dat bij nieuwbouw een 
gemene muur steeds als een muur naar een aangrenzende verwarmde ruimte wordt beschouwd. Er werd van 
uit gegaan dat in nieuwe verkavelingen de woningen elkaar snel opvolgen en dat tegen het moment van de 
rapportering een ander bouwvolume tegen de gerapporteerde woning aangebouwd zou zijn. Dit standpunt 
werd  opgenomen in de startverklaring onder (6) en (7)  van bijlage I van de  wijziging  van het ministerieel 
besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit 
van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en inhoud van de EPB-aangifte en het 
energieprestatiecertificaat bij de bouw van 8 december 2008 als volgt:  

(6) en (7) De scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen moeten in 
zekere mate geïsoleerd zijn en een U-waarde van maximaal 1,0 W/m2K hebben. Die Umax-waarde geldt voor 
nieuwe scheidingsconstructies voor elk bouwproject dat als eerste in een rij gebouwen wordt uitgevoerd; 

Bij de volgende wijziging van de vorm en inhoud van de startverklaring door het ministerieel besluit tot 
wijziging van  26 november 2009 werd de eisentabel niet meer opgenomen.  

De puntjes (6) en (7) werden echter nooit opgenomen in de bijlage met de eisentabel.  

De  energieconsulent van de architecten (NAV) heeft gevraagd om de eisen voor muren op de perceelsgrens 
te verduidelijken. Het VEA stuurde daarop het standpunt van 2006 vanaf september 2012 bijgestuurd naar de 
strikt juridische interpretatie. In afwachting van een reactie van de sector is het wenselijk een duidelijke eis 
voor gemene muren uit te werken. 

De eis voor muren naar aangrenzende verwarmde ruimten van 1,00 W/m²K wordt met een traditionele 
constructie gehaald door: 

- ofwel een ontdubbelde draagmuur in snelbouw van twee maal 14 cm zonder isolatie. (0,95 
W/m²K); 

- ofwel een enkele draagmuur van 14 cm dikte met 2 cm isolatiemateriaal (0.97 W/m²K). 

Dit betekent dat deze eis aan de lage kant is. Het energieverlies langs deze muur kan oplopen zolang er geen 
gebouw tegenaan gebouw is.  

De eis voor buitenmuren van 0,24 W/m²K is voor dergelijke muren dan weer zeer streng en leidt tot dikke 
isolatiepakketten.  

Indien tegen dergelijke muur binnen het jaar toch gebouwd wordt en de isolatie op dat moment ‘overbodig’ is 
om de eis van 1 W/m²K te behalen, betekent dit voor de bouwheer van het eerste gebouw een zware 
investering die niet kan terugverdiend worden binnen de korte termijn waarbinnen er aangebouwd wordt door 
een derde. De Umax-eis voor buitenmuren is hier dus relatief streng. 

Gemene muren als wachtgevel (buitenmuur of grenzend aan AOR) behoren tot het verliesoppervlak 
waardoor: 

- de invloed van bouwknopen in dit verliesoppervlak moet ingerekend worden; 
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- het totale verliesoppervlak van het gebouw groter is dan wanneer tegen hetzelfde gebouw 
aangebouwd is; 

- het K-peil en E-peil van een gebouw met wachtgevel hoger is dan wanneer tegen hetzelfde 
gebouw aangebouwd is; 

- de oppervlakte die vrijgesteld is om te voldoen aan de eisen (2% van de totale 
verliesoppervlakte) toeneemt ten opzichte van hetzelfde gebouw waar tegen aangebouwd is. 

Gemene muren naar verwarmde ruimten behoren niet tot het verliesoppervlak waardoor: 

- De invloed van bouwknopen in dit scheidingsvlak niet moeten ingerekend worden; 

- het totale verliesoppervlak van het gebouw kleiner is dan wanneer de gemene muur een 
wachtgevel blijft; 

- het K-peil en E-peil van een gebouw lager ligt dan wanneer de gemene muur een wachtgevel 
is; 

- De oppervlakte die vrijgesteld is om te voldoen aan de eisen (2% van de totale 
verliesoppervlakte) afneemt ten opzichte van hetzelfde gebouw waar een wachtgevel blijft 
bestaan. 

In artikel 5.2 van Bijlage V van het Energiebesluit staat in de laatste paragraaf ‘Afgezien van deze 
scheidingsconstructies met aangrenzende verwarmde ruimten, worden bij de bepaling van de 
energieprestatie verder wel de transmissiestromen in rekening gebracht doorheen alle andere 
scheidingsconstrructies van het beschermd volume, ook al geven deze schildelen uit op een belendend 
perceel.’  

Dit betekent dat gemene muren grenzend aan een perceel waar men nog gaat bouwen beschouwd worden 
als buitenmuren. 

Het komt vaak voor dat er niet onmiddellijk aangebouwd wordt tegen de gemene muur van een pas opgericht 
gebouw. Dergelijke muren fungeren op die manier gedurende enkele tot tientallen jaren effectief als 
‘buitenmuur’ en hebben strikt genomen een veel strengere Umax-eis. Het invullen van nieuwe verkavelingen 
gaat echter sneller en er blijven minder wachtgevels vrij te staan over een lange termijn. Tevens moet er mee 
rekening gehouden worden dat een aanpalende woning in opbouw, ook als een bestaand verwarmd gebouw 
mag beschouwd worden. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om een verstrengde Umax-eis van 0,50 W/m²K op te leggen voor nieuw opgetrokken 
gemene muren zowel voor vrijstaande wachtgevels als voor scheidingsconstructies tussen twee beschermde 
volumes van aangrenzende percelen. Daarbij een voetnoot verduidelijken dat de  Umax-eis ook geldt voor 
wachtgevels: 

‘9) Deze eis is ook van toepassing voor nieuw opgetrokken vrijstaande scheidingsconstructies zoals 
wachtgevels naar een aanpalend perceel waartegen nog geen beschermd volume is aangebouwd. 
Scheidingsconstructies naar een ander perceel die grenzen aan de buitenomgeving maken deel uit van het 
verliesoppervlak.’ 

Er wordt één nieuwe Umax-eis vastgelegd voor alle gemene muren waar tegen gebouwd kan worden (al of niet 
vrijstaand) zodat de eis niet te laks is voor muren tussen verwarmde bouwvolumes en niet te streng voor 
vrijstaande wachtgevels.  De eis geldt zowel voor vrijstaande als voor muren waar tegenaan gebouwd wordt. 
Gemene muren die hoger of verder opgetrokken worden dan het aanpalend gebouw worden altijd als 
buitenmuren beschouwd en niet als gemene muren. 

Vloeren op volle grond  

Probleemstelling 

Voor vloeren op volle grond of in contact met onverwarmde ruimten (kruipruimte of kelder) kan men kiezen 
tussen een Umax-eis of een Rmin-eis voor vloeren. Deze keuze wordt duidelijk vermeld door de expliciete 
vermelding ‘of’ bij 1.2.6 in de overzichtstabel van eisen die van toepassing zijn tot 1 januari 2010.  

In de overzichtstabel van de verstrenging van de eisen vanaf 2010 is door een andere lay-out deze nuance in 
keuze tussen de Rmin-en Umax -waarde verloren gegaan. 

In de verklarende voetnoten  bij de tabel met eisen vanaf 2010 die getoond worden in Bijlage VII is dit niet 
verduidelijkt. Hieruit kan afgeleid worden dat enkel aan de Umax-eis of zowel aan de Rmin -eis als aan de Umax-
eis  moet voldaan worden. 
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Voorstel 

Het VEA stelt voor om de layout van de tabel aan te passen door toevoeging van ‘of’ tussen Umax en Rmin. 

Muren in contact met de grond 

Probleemstelling 

In tegenstelling tot vloeren in contact met de grond is het voor muren in contact met de grond niet mogelijk om 
bij de bepaling van de U-waarde het isolerend effect van het grondmassief in rekening te brengen. Voor 
muren in contact met de grond geldt volgens 1.2.3 van Bijlage VII enkel een Rmin-eis van 1 m²K/W. 
Overeenkomstig opmerking (3) van Bijlage VII, moet de af te toetsen totale R-waarde van de muur, berekend 
worden van het binnenoppervlak tot het contactoppervlak met de volle grond, de kruipruimte of de 
onverwarmde kelder. 

Voor vloeren in contact met de grond geldt volgens 1.2.6 van Bijlage VII zowel een Umax-eis als  een Rmin–eis. 
Overeenkomstig opmerking (4) van Bijlage VII, houdt de Umax-eis rekening met de weerstand van het 
grondmassief en wordt berekend volgens de specificaties van de minister, Bijlage F van het 
Transmissiereferentiedocument. 

De verslaggever heeft dus voor vloeren op volle grond de keuze om de meest gunstige waarde te kiezen voor 
de beoordeling van de eisen: hetzij refereren naar een Rmin-waarde of hetzij naar een Umax-waarde. In de 
gevallen bij diepe ondergrondse constructies kan met de Ubf-waarde met minder inspanning qua isolatie toch 
voldaan zijn aan de Umax-eis terwijl niet voldaan is aan de Rmin-eis. Dit komt door het feit dat voor de 
berekening van de Ubf -waarde het isolerend effect van het grondpakket wel in rekening wordt gebracht en bij 
de bepaling van de totale R-waarde van de vloer het grondpakket niet wordt meegerekend. 

Terwijl de Ubf-waarde voor vloeren in contact met volle grond wel in rekening mag gebracht worden om een 
zo gunstig mogelijke beoordeling van de transmissie, is dit niet mogelijk voor de beoordeling van muren in 
contact met volle grond. Hierdoor is het voor diepliggende ondergrondse constructies technisch niet wenselijk 
(wegens verhoogd gevaar op waterindringing of verlies van de positieve invloed van de thermische 
buffercapaciteit van ondergrondse constructies) of thermisch zelfs niet echt noodzakelijk om isolatie aan te 
brengen. 

Deze ongelijke behandeling van vloeren en muren in contact met volle grond zou vermeden moeten worden. 

Voorstel 

Hoofdstuk F.2.4 van het transmissiereferentiedocument beschrijft de berekeningsmethode om de Ubw-waarde 
van de muren in contact met volle grond  te bepalen (berekening tot en met stap 4 van F.2.4) gelijkaardig aan 
de berekening van de Ubf-waarde voor vloeren in contact met volle grond (berekening tot en met stap 2 van 
F2.4).  

Gelijkaardig aan de keuze voor vloeren op volle grond zou voor muren in contact met volle grond een keuze 
tussen Umax en Rmin mogelijk moeten zijn waarbij de geëiste Umax-waarde dezelfde is als deze vastgelegd is 
voor muren niet in contact met de grond. 

Dit kan gerealiseerd worden door voetnoot (4) ook op te nemen voor de constructies vermeld onder 1.2.3 van 
de tabel van bijlage VII en de Umax-eis van de muren vermeld onder 1.2.2 over te nemen. Het is echter uit 
bouwtechnisch oogpunt wenselijk om na te gaan of de verstrenging van de Umax-eis vanaf 2014 ook zinvol is 
voor ondergrondse muren. 

Transparante constructies met andere materialen dan glas 

In Bijlage VII van het Energiebesluit worden momenteel voor transparante scheidingsconstructies 
verschillende soorten eisen vastgelegd:  

 de oppervlakte gewogen gemiddelde waarde van de transparante scheidingsconstructies, Uw max  

bedraagt maximaal 2,2 W/m² in 2012 en verstrengt 1,8 W/m² in 2014; 

 de centrale U-waarde van de beglazing, Ug-max is maximaal 1,3 W/m² in 2012 en verstrengt naar 1,1 

W/m² in 2014; 

 de Umax voor wanden in glasbouwstenen is 2,2 W/m² in 2012 en verstrengt naar 2,00 W/m² in 2014; 

 de oppervlakte gewogen gemiddelde waarde van lichte gevels, Uw max bedraagt maximaal  2,2 W/m² 

en de centrale U-waarde van de beglazing  bedraagt maximaal Ug-max van 1,3 W/m²K  in 2012 met 

verstrenging naar Umax van 2,00 W/m² en Ug-max van 1,10 W/m²K in 2014. 
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Deze eisen verstrengen in 2014 zoals weergegeven in de tabellen van Bijlage VII van het Energiebesluit. De 
Ugmax van de beglazing zal dan 1,1 W/m²K bedragen.  

Voor transparante delen die uitgevoerd zijn in glas, vormt deze verstrenging geen probleem. Glas met een 
Ugvan 1,1 W/m²K wordt zeer vaak geplaatst. Een Ugvan 1,1 W/m²K wordt bekomen door het toepassen van 
thermisch verbeterende films, meerlagig glas en het opvullen van de glasspouw met een specifiek gas.  Het 
toepassen van profielglas (zoals Pilkington en Profilit) is vanuit bouwtechnisch oogpunt te vermijden als 
transparante scheidingsconstructie voor ruimten waar verwarmd wordt. Wanneer dergelijke producten 
gebruikt worden, is de tabel van bijlage VII van het Energiebesluit van toepassing. 

In industriegebouwen worden veelvuldig andere transparante materialen zoals polycarbonaat toegepast in 
koepels en lichtstraten. Die materialen zijn omwille hun licht gewicht uitermate geschikt voor grote 
overspanningen en daktoepassingen. Het  is voor die materialen echter niet evident om de verstrenging van 
de Ugmax te volgen.  Het kan niet de bedoeling zijn om in industriebouw deze belangrijke en veelvuldig 
toegepaste producten uit te sluiten van elke toepassing en ze te vervangen door glas omwille van het niet 
behalen van de Ugmax eis.  Dit is technisch, economisch en financieel niet haalbaarheid. Lichtstraten van 
vijfwandige polycarbonaatplaten halen slechts U-waarden van 1,4 tot 1,9 W/m²K. Ze voldoen dus niet aan de 
opgelegde eis van 1,3 W/m²K die vanaf  1 januari 2012  van toepassing is.  Door de grote oppervlakten van 
dergelijke lichtstraten in industriële toepassingen wordt de toegestane afwijking van  2% van de totale 
verliesoppervlakte snel overschreden. Dit leidt tot grote boetes voor  gebouwen waarin lichtstraten uit een 
ander materiaal dan glas toegepast worden. 

Voor grote industriële gebouwen is een lichtstraat in het dak de enige manier om voldoende natuurlijk licht 
binnen te laten. Lichtstraten in glas hebben een enorm gewicht ten opzichte van polycarbonaat en betekenen 
voor dergelijk gebouw dat een verzwaring van de draagstructuur nodig is. Lichtstraten in glas moeten 
bovendien in veiligheidsglas uitgevoerd worden met het oog op mogelijke glasbreuk. Polycarbonaatplaten 
hebben van nature uit al een betere samenhang en een beter breukgedrag. Bij eventuele beschadigingen zijn 
de polycarbonaatplaten door hun licht gewicht handelbaarder dan glas en gemakkelijker te vervangen. 

Het is wenselijk dat de markt in de richting evolueert van steeds betere Ug-waarden maar deze moeten ook 
haalbaar zijn op korte termijn voor dergelijke toepassingen. Vermits het niet duidelijk is wat de wetgever heeft 
bedoeld met de U-waarde van de beglazing Ug, is er meer klaarheid nodig over wat onder beglazing of 
transparante scheidingsconstructies wordt verstaan voor de energieprestatieregelgeving. De eis van 
beglazing geldt volgens de voetnoten bij de tabel enkel voor ‘glas’. Polycarbonaatplaten kunnen juridisch 
gezien niet als glas beschouwd worden. Een volledige vrijstelling op een Ugmax eis voor polycarbonaat of 
aanverwante producten is evenwel niet wenselijk. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om een afzonderlijke eis in te voeren voor transparante scheidingsconstructies die niet uit 
glas bestaan:  Url,max  van 1,60 W/m²K vanaf 1/1/2014. Deze eis kan verstrengen naar 1,40 W/m²K vanaf 1 
januari 2015. Dit geeft de markt de ademruimte om betere oplossingen of alternatieven te vinden. De Umax-eis 
van die transparante constructies volgt het verstrengingspad van lichte gevels (Umax van 2 W/m²K in 2014) 
omdat lichtstraten vergelijkbaar zijn met het concept van lichte gevels.  

Het VEA stelt voor om de tabel van bijlage VII  aan te  passen door toevoeging van een categorie 1.6 
transparante vulpanelen opgebouwd uit materialen andere dan glas. De Url is kleiner dan of gelijk aan 1,6 
W/m²K vanaf 1 januari 2014 en kleiner dan of gelijk aan  1,4 W/m²K vanaf 1 januari 2015. Het VEA stelt als 
maximum aan de oppervlakte gewogen gemiddelde waarde van de transparante scheidingsconstructies met 
materialen andere dan glas 2,00 W/m²K voor. De Url wordt berekend volgens de nadere specifaties van de 
minister.  

Het VEA stelt voor om een verduidelijking te geven door een specifiek artikel in het 
transmissiereferentiedocument betreffende transparante vulpanelen toe te voegen. De normen NBN EN 1873 
en NBN EN 14963 leggen vast hoe de Url-waarde van dergelijke constructies moet bepaald worden. Het VEA 
stelt voor om toe te voegen aan het transmissiereferentiedocument dat indien geen berekening volgens deze 
norm werd uitgevoerd, de waarde bij ontstentenis van enkele beglazing wordt gehanteerd. 

Voor profielglas wordt geen afzonderlijke eis geformuleerd. Het gaat in dat geval altijd over glas. De Ug-
waarde en Uw-waarde van profielglas wordt conform het transmissiereferentiedocument berekend. 

Umax of Rmin  

In bijlage VII wordt er voor de meeste scheidingsconstructie een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt Umax 
bepaald. Voor bepaalde scheidingsconstructies kan men kiezen tussen een maximale 
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warmtedoorgangscoëfficiënt Umax en een minimale warmteweerstand Rmin. Voor nog andere 
scheidingsconstructies is momenteel enkel een minimale warmteweerstand Rmin bepaald.  

Bij het invoeren van de EPB-eisen werd de eisentabel voor de thermische isolatie van scheidingsconstructies 
gebaseerd op de eisentabel uit het isolatiebesluit. Voor scheidingsconstructies in contact met de grond 
(vloeren of muren) werd in het oude isolatiebesluit gerekend met  k', het inverse van de warmteweerstand van 
lucht tot contactoppervlak met de grond. De eis voor schildelen in contact met de grond werd geherformuleerd 
in termen van een weerstand Rmin, wat inhoudelijk quasi overeenkwam met k'. De U-waarde, berekend 
volgens de toen pas nieuwe EN 13370 (grondverliezen) hield wel rekening met de weerstand van het 
grondmassief, en vormde dus een afwijking met de bestaande tabel.  

De eis aan de minimale warmteweerstand Rmin is een eenvoudige, uniforme eis die onafhankelijk is van de 
gebouwgrootte. Voor vloeren op volle grond kan men in bepaalde gevallen door het meerekenen van de 
weerstand van het grondmassief relatief lage U-waarden bereiken met weinig of geen isolatie. Een Rmin 
waarde zou in die gevallen een te strenge eis vormen. Daarom werd in 2006 de Umax-eis als alternatief voor 
Rmin toegevoegd.  

De eis op het vlak van de thermische isolatie van scheidingsconstructies die nu eens als een Umax, dan weer 
als Rmin en soms als een keuze tussen beide wordt uitgedrukt, leidt tot een moeilijk te interpreteren eisentabel.  

Er lijken geen principiële redenen (bijv. mathematische problemen met U-berekening voor sommige 
configuraties) te zijn om Rmin te behouden. Een Umax-eis kan voor elk types scheidingsconstructie 
geformuleerd worden indien beperkte toevoegingen aan het transmissiereferentiedocument gebeuren voor 
ingegraven muren die niet onder buitenmuur geplaatst zijn en voor vloeren die niet de volledige 
gebouwoppervlakte in contact zijn met de grond. 

In de buurlanden zijn alle eisen voor vloeren uitgedrukt in termen van Umax, en er zijn geen uitzonderingen 
voor bijv. "oncompacte" vloeren met een grote perimeter t.o.v. vloeroppervlakte. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om de eisen aan de thermische isolatie van scheidingsconstructies vanaf 2015 enkel nog 
uit te drukken in de vorm van Umax-eisen. 

Andere  

In de laatste versie van bijlage VII is een voetnota (7) blijven staan als vermelding onder puntje 3.  De tekst 
van voetnoot (7) komt echter niet voor. Bij een volgende herziening wordt de voetnota bij cijfertje (7) onder 
categorie 3 opnieuw vermeld met herneming van de vroegere tekst als volgt: (7) Bij de berekening van de U-
waarde voor tussengelegen vloeren wordt de warmteflux van onder naar boven beschouwd. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de verschillende voorstellen 

De huidige tabel met Umax- en Rmin-eisen die het verstrengingspad aangeeft vanaf 1 januari 2010 tot en met 
2014, wordt vervangen en er wordt een bijkomende eisentabel toegevoegd voor Umax-eisen van toepassing 
vanaf 1 januari 2015 als volgt: 
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In afwijking van voorgaande tabel gelden voor gebouwen waarvan de melding gedaan wordt of de vergunning 
aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2010, de volgende maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te 
realiseren R-waarden:  
 

Constructiedeel 

vanaf 01/01/2010 vanaf 01/01/2012 vanaf 01/01/2014 

Umax 
(W/m²K) 

Rmin 

(m²K/W) 
Umax 
(W/m²K) 

Rmin 

(m²K/W) 
Umax (W/m²K) Rmin (10) 

(m²K/W) 

1.  SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET 
BESCHERMD VOLUME OMHULLEN, met 
uitzondering van de scheidingsconstructies die de 
scheiding vormen met een aanpalend beschermd 
volume.  

      

1.1. TRANSPARANTE 
SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met 
uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), 
lichte gevels (zie 1.4), glasbouwsteenwanden 
(zie 1.5) en transparante scheidingsconstructies 
andere dan glas (zie 1.6) 

2,50 (1)         
Ug,max= 
1,6 (2) 

 
2,20 (1)          
Ug,max= 
1,3 (2) 

 
1,80 (1)         
Ug,max= 1,1 (2)  

 

1.2. OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met 
uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en 
lichte gevels (zie 1.4) 

      

 1.2.1.  daken en plafonds  0,30  0,27  0,24  

 1.2.2.  muren niet in contact met de grond, 
met uitzondering van de muren 
vermeld in 1.2.4.  

0,40  0,32  0,24  

 1.2.3.   Muren in contact met de grond   1,00 (3)  1,30 (3) 0,40(4)  of 1,50 (3) 

 1.2.4.   verticale en hellende 
scheidingsconstructies in contact met 
een kruipruimte of met een kelder 
buiten het beschermd volume  

 1,00 (3)  1,20 (3)  1,40 (3) 

 1.2.5.   vloeren in contact met de 
buitenomgeving  

0,60  0,35  0,30  

 1.2.6.   andere vloeren (vloeren op volle grond, 
boven een kruipruimte of boven een 
kelder buiten het beschermd volume, 
ingegraven keldervloeren) 

0,40 (4) 
of 

1,00 (3) 
0,35 (4) 

of 
1,30 (3) 0,30 (4) of 1,75 (3) 

1.3. DEUREN EN POORTEN (met inbegrip van 
kader)  2,90  2,20  2,00  

1.4. LICHTE GEVELS 2,90          
Ug,max= 
1,6 (2) 

 
2,20          
Ug,max= 
1,3 (2) 

 
2,00         
Ug,max= 1,1 (2) 

 

 1.5. GLASBOUWSTEENWANDEN 3,50  2,20  2,00  

 1.6 TRANSPARANTE 
SCHEIDINGSCONSTRUCTIES ANDERE DAN 
GLAS met uitzondering van deuren en poorten 
(zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4) 

    
2,00 (1)         
Url,max= 1,6 (8) 

 

2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN TWEE 
BESCHERMDE VOLUMES (5) OP AANGRENZENDE 
PERCELEN (6) (met uitzondering van deuren en 
poorten (zie 1.3),transparante constructies (zie 1.1), 
lichte gevels (zie1.4), glasbouwstenen (zie 1.5) en 
transparante constructies andere dan glas zie 1.6) 

1,00  1,00  1,00 (9)  

3. VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES 
BINNEN HET BESCHERMD VOLUME OF PALEND 
AAN EEN BESTAAND BESCHERMD VOLUME OP 
EIGEN PERCEEL (7), met uitzondering van deuren en 
poorten (zie 1.3): 

3.1. TUSSEN APARTE WOONEENHEDEN 
3.2. TUSSEN WOONEENHEDEN EN 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN  
(trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 

3.3. TUSSEN WOONEENHEDEN EN 
RUIMTEN MET EEN NIET-
RESIDENTIËLE BESTEMMING 

3.4. TUSSEN RUIMTEN MET EEN 
INDUSTRIËLE BESTEMMING EN 
RUIMTEN MET EEN NIET-INDUSTRIËLE 
BESTEMMING 

1,00  1,00  1,00  
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Tabel 30 – voorstel nieuwe Umax en Rmin-eisentabel voor vergunningen en meldingen vanaf 01 01 2015 

Voor gebouwen waarvan de melding gedaan wordt of de vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 
2015, gelden de volgende maximaal toelaatbare U-waarden: 
 

Constructiedeel 

Vanaf 01/01/2015 

Umax (W/m²K) (10) 

1. 
  
SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN, met 
uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend 
beschermd volume. 

 

1.1  
TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met uitzondering van deuren en 
poorten (zie 1.3), lichte gevels (zie 1.4), glasbouwsteenwanden (zie 1.5) en andere dan 
glas (zie 1.6) 

 
1,50 (1) en 
Ug,max = 1,1 (2) 

1.2 
 
 

OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met  uitzondering van deuren en poorten (zie 
1.3) en lichte gevels (zie 1.4) 

 

1.2.1 daken en plafonds 
0,24 

1.2.1 muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 
1.2.4. 

0,24 

1.2.3 muren in contact met de grond 
0,24 (4) 

1.2.4 verticale en hellende scheidingsconstructies in contact met een kruipruimte of 
met een kelder buiten het beschermd volume 0,24 

1.2.5 vloeren in contact met de  
buitenomgeving 0,24 

1.2.6 andere vloeren  
(vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het 
beschermd volume, ingegraven keldervloeren) 

 
0,24 (4) 

1.3 DEUREN EN POORTEN  
(met inbegrip van kader) 

 
2,00 

1.4 LICHTE GEVELS 
 

2,00 (1) en 
Ug,max = 1,1 (2) 

1.5  GLASBOUWSTEENWANDEN 2,00 
 

1.6 TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONCTRUCTIES ANDERE DAN GLAS met  
uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4)  

2,00 (1) 
Url,max = 1,4 (8) 

2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN 2 BESCHERMDE VOLUMES (5) OP 
AANGRENZENDE PERCELEN (6) (met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) 
,transparante constructies (zie 1.1), lichte gevels (zie 1.4) en glasbouwstenen (zie 1.5) en 
transparante constructies andere dan glas zie 1.6) 

0,50 (9) 

3 VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BINNEN HET BESCHERMD VOLUME 
OF PALEND AAN EEN BESTAAND BESCHERMD VOLUME OP EIGEN PERCEEL(7), met 
uitzondering van deuren en poorten: 

3.1. TUSSEN APARTE WOONEENHEDEN 
3.2. TUSSEN WOONEENHEDEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 

(trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 
3.3. TUSSEN WOONEENHEDEN EN RUIMTEN MET EEN NIET-RESIDENTIËLE 

BESTEMMING 
3.4. TUSSEN RUIMTEN MET EEN INDUSTRIËLE BESTEMMING EN RUIMTEN MET 

EEN NIET-INDUSTRIËLE BESTEMMING 

1,00 

4 

  

BESTAANDE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BIJ INGRIJPENDE RENOVATIES DIE HET 

BESCHERMD VOLUME OMHULLEN 
 

4.1 OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES  

 

 

 

4.1.1 

 

SPOUWMUREN MET NAVULLING,  met uitzondering van  spouwmuren in 

contact met de grond (11) 
 

0,55 

 

Tabel 31 - voorstel nieuwe Umax en Rmin-eisentabel voor vergunningen en meldingen vanaf 01 01 2015 
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De teksten van de voetnota’s en andere aanvullende teksten na de huidige tabel worden vervangen door 
volgende tekst: 
 
(1) Voor de evaluatie van Umax moet de oppervlakte gewogen gemiddelde waarde beschouwd worden van 
alle transparante scheidingsconstructies waarop de eis van toepassing is. 
(2) Ug is de centrale U-waarde van de beglazing in verticale positie. Elk glaspaneel op zich moet aan de 
centrale Ug,max waarde voldoen. 
(3) Totale R-waarde, berekend van het binnenoppervlak tot het contactoppervlak met de volle grond, de 
kruipruimte of de onverwarmde kelder.(9) 
(4) De U-waarde houdt rekening met de weerstand van het grondmassief en wordt berekend volgens nadere 
specificaties van de minister. 
(5) In het kader van dit besluit mag men er altijd van uitgaan dat alle ruimten in gebouwen op een 
aangrenzend perceel verwarmde ruimten zijn. 
(6) Met uitzondering van dat deel van een reeds bestaande gemeenschappelijke scheidingsconstructie 
waartegen een nieuw gebouw wordt opgetrokken, als ter hoogte van de betreffende scheidingsconstructie de 
kleinste afstand tot de tegenoverliggende perceelsgrens minder dan 6 meter bedraagt. 
(7) Bij de berekening van de U-waarde voor tussengelegen vloeren wordt de warmteflux van onder naar 
boven beschouwd. 
(8) De Url,max wordt berekend volgens de nadere specificaties van de minister. 
(9) Deze eis is ook van toepassing voor nieuw opgetrokken vrijstaande wachtgevels naar een aanpalend 
perceel waartegen nog geen beschermd volume is aangebouwd. 
(10) De Rmin-eis is niet meer van toepassing vanaf 01/01/2015, er geldt van dan af enkel een Umax-eis 
(11) De Umax-eis geldt enkel voor bestaande spouwmuren met isolerende navulling bij ingrijpende renovaties 
voor residentiële gebouwen. De U-waarde van de muur wordt berekend over de totale dikte van de 
gerenoveerde muur. De voorwaarden waaraan dergelijke na-geïsoleerde spouwmuur moet voldoen, is 
vastgelegd in nadere specificaties van de minister. 
 
Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies van het desbetreffende subdossier waaraan 
eisen gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2 % van die oppervlakte hoeft niet voldaan te worden aan de 
eisen, vermeld in vak 1. 
 
Bij de oppervlaktebepaling van scheidingsconstructies worden dezelfde regels gehanteerd als de regels die 
gelden bij de bepaling van het E-peil. 
 
Als aan één scheidingsconstructie twee eisen gesteld worden (namelijk in vakken 1.1,1.4 en 1.6), wordt de 
oppervlakte waarop elke eis betrekking heeft, apart in rekening gebracht om de totale oppervlakte van alle 
scheidingsconstructies waaraan eisen gesteld worden, in vak 1 te bepalen (namelijk de dagmaat van de 
scheidingsconstructie en de transparante oppervlakte). 
 
Het beschermd volume wordt berekend volgens nadere specificaties van de minister.  
 
De warmtedoorgangscoëfficiënten U of warmteweerstanden R worden berekend volgens nadere specificaties 
van de minister.  
 
Als de scheidingsconstructie het beschermd volume afscheidt van een aangrenzende onverwarmde ruimte, is 
het product van de reductiefactor b met warmtedoorgangscoëfficiënt U dat aan de Umax-eis moet voldoen. De 
reductiefactor b van de aangrenzende onverwarmde ruimte wordt bepaald volgens één van de twee 
mogelijkheden, vermeld in bijlage A van bijlage V, die bij dit besluit is gevoegd (Bepalingsmethode van het 
peil van primair energieverbruik van woongebouwen). 
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4.6 Systeemeisen  

Dit hoofdstuk beschrijft een voorstel van energieprestatie-eisen aan technische installaties in bestaande 
gebouwen die worden opgelegd vanaf 1 januari 2015. De directe aanleiding voor deze eisen is artikel 8 van 
de Europese richtlijn EPBD 2010/31/EU. Dit artikel verplicht de lidstaten eisen op te leggen aan technische 
installaties in bestaande gebouwen. Om de haalbaarheid van deze eisen in Vlaanderen na te gaan, 
besteedde het VEA een studie uit. Op basis van deze studie en de insteek van de stakeholders werkte het 
VEA een voorstel van eisen uit. 

4.6.1 Toepassingsgebied 

De Europese richtlijn EPBD 2010/31/EU legt op dat er eisen moeten gelden voor installaties die nieuw 
geplaatst of vervangen worden in bestaande gebouwen. De richtlijn laat de mogelijkheid open om de eisen 
ook op te leggen voor nieuwbouw.  

Beleidsvoorbereidende studie 

De beleidsvoorbereidende studie (zie 1.1.1) stelt voor de handhaving te koppelen aan stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen. Enkel voor die dossiers is een eenvoudige administratieve opvolging 
door het VEA momenteel mogelijk. Hieronder is een overzicht van het bestaande kader weergegeven 
waaraan de handhaving kan gekoppeld worden. 

 

Tabel 32 - Overzicht bestaand kader voor ophangen handhaving. 

Evaluatie 

Het VEA stelt vast dat de piste uit de beleidsvoorbereidende studie voor de koppeling van de systeemeisen 
aan milieuvergunningen met de beschikbare middelen niet haalbaar is op korte termijn. Op lange termijn is 
het mogelijk om het toepassingsgebied van sommige eisen uit te breiden naar werken waarvoor een 
milieuvergunning vereist is. Hiervoor is een handhaving mogelijk via andere reeds bestaande instrumenten 
zoals inspecties en keuringen bij ingebruikname. 

Het is mogelijk het voorstel van systeemeisen op te leggen voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw hebben de 
eisen weinig meerwaarde omdat in nieuwbouw de prestatie van de technische installaties al wordt beoordeeld 
in het E-peil. Onderstaande tabel (Figuur 46) geeft schematisch het toepassingsgebied van de systeemeisen 
weer: 
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Figuur 46 - Toepassingsgebied systeemeisen. 

Het Energiedecreet laat toe eisen op te leggen voor werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
of melding vereist is. De piste om systeemeisen op te leggen voor alle werken zonder een bijhorend 
handhavingskader is overwogen. De insteek van deze piste is dat in een groot deel van de gevallen de 
systeemeisen gevolgd zullen worden zonder dat er dwingende maatregelen of boetes aan vasthangen. Hierbij 
zouden de eisen als een code van goede praktijk gelden. Deze piste heeft als risico dat het de bestaande 
handhaving van de energieprestatieregelgeving kan ondergraven. Daarnaast vindt het VEA het opleggen van 
eisen zonder ze te handhaven niet billijk (bijvoorbeeld: installateurs die gevolg geven aan de eisen kunnen 
hierdoor duurder zijn en projecten verliezen aan goedkopere, minder kwalitatieve concurrenten). Het is ook 
weinig ambitieus om de eisen niet te handhaven. Met een grondige handhaving zal een groter deel van de 
werken aan de eisen voldoen. 

Door enkel eisen op te leggen voor werken met een stedenbouwkundige vergunning/melding is het 
toepassingsgebied klein. Er zijn veel werken die hierdoor niet aan de systeemeisen moeten voldoen waardoor 
er een onderbenut besparingspotentieel is. Bovendien kan dit aanleiding geven tot het uitvoeren van werken 
zonder vergunning. Om aan deze problematiek tegenmoet te komen, onderzocht het VEA verschillende pistes 
om een handhavingskader op te zetten voor werken zonder stedenbouwkundige vergunning of melding. De 
voornaamste moeilijkheid hiervoor is het opsporen van de werken. Als de werken niet gekend zijn bij de 
overheid, is handhaven niet mogelijk. Het opsporen van de werken vereist bijkomende administratieve 
inspanningen en bijkomende personeelsinzet. Geen van de onderzochte pistes is haalbaar met het huidige 
personeelsbestand en de beschikbare middelen. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor de systeemeisen op te leggen bij renovaties of functiewijzigingen waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is. De eisen gelden niet voor nieuwbouw omdat de 
evaluatie van de technische installaties al vervat is in de eis op het E-peil. 

Het VEA stelt voor geen eisen op te leggen voor werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of 
melding vereist is omdat hiervoor geen handhavingskader beschikbaar is. Het succes van de bestaande 
energieprestatieregelgeving volgt onder meer uit het goed opgestelde handhavingskader waarbij de eisen 
afdwingbaar zijn en de verantwoordelijkheden duidelijk vastliggen. Het opleggen van nieuwe eisen die in 
praktijk niet gehandhaafd kunnen worden, kan de bestaande handhaving ondergraven. 

Het VEA stelt voor om in overleg met LNE te onderzoeken of bepaalde eisen opgelegd kunnen worden aan 
milieuvergunningsplichtige werken en de handhaving hiervan te koppelen aan bestaande instrumenten zoals 
inspecties en keuringen bij ingebruikname. 
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4.6.2 Voorstel van eisen in de beleidsvoorbereidende studie 

Om meer inzicht te krijgen in de invoering van systeemeisen liet het VEA een beleidsvoorbereidende studie 
uitvoeren (zie 1.1.1). Het eindrapport stelt op vlak van technische installaties de eisen en aanbevelingen uit 
Tabel 33 voor. 

Nr. Systeem Type eis Omschrijving voorstel volgens studie 

 Ruimteverwarming     

 Centrale ruimteverwarming     

1 
Ketel - gasvormige en vloeibare brandstof 

Producteis minimaal ketelrendement (vollast/deellast) 

2 Systeemeis minimaal opwekkingsrendement 

 Ketel - vaste brandstof: pellets, hout   geen extra eisen (zie KB 12 oktober 2010) 

3 

Warmtepomp 

Producteis minimale COP (volgens EN 14511) 

4 Systeemeis minimale SPF 

5 Aanbeveling SCOP (EN 14825) 

 (micro)warmtekrachtkoppeling   Geen specifieke eisen 

 Plaatselijke verwarming     

6 Convector - gasvormige brandstof Producteis minimaal rendement (vollast/deellast) 

7 Luchtverhitter - Warmte lucht generator Producteis minimaal rendement (vollast/deellast) 

 Directe elektrische verwarming     

8 

Accumulatieverwarming - elektrisch   
Verboden toe te passen in nieuwe gebouwdelen en bij 
zware renovatie  
Uitzondering: als Q < 15 W/m² 

Convectoren - elektrisch Systeemeis 

Vloerverwarming - elektrisch   

 Overige (inbouwhaard, kachel, …)   Geen specifieke eisen 

 Afgiftesystemen   Geen specifieke eisen 

 Distributie     

9 Isolatie - leiding Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

10 Isolatie - accessoires (buffervaten, etc.) Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

 Circulatiepompen 
 

eisen al vervat in ErP-richtlijn, geen bijkomend eisen 
opleggen 

11 Regeling Systeemeis regeling kamert° - regeling ketelwatert° 

12 
Dimensioneringsnota 

Systeemeis verplichte nota voor installaties >400 kW 

13 Aanbeveling voor installaties <400 kW 

14 Hydraulisch inregelrapport Systeemeis verplicht inregelrapport voor installaties >400 kW 

 Sanitair warm water     

 Productie - Indirect (ketel of combi ketel)   zie ruimteverwarming 

 Productie - Direct      

15 

Gas doorstromer 

Producteis maximaal vermogen waakvlam 

16 Aanbeveling toestel zonder waakvlam 

17 Producteis minimaal productierendement 

18 Elektrische doorstromer Producteis maximaal elektrisch vermogen per m² 

19 
Gasboiler 

Producteis maximale stilstandsverliezen 

20 Producteis minimaal productierendement 

http://sp2010.vlaanderen.be/sites/vea/epb/Gedeelde%20%20documenten/Evaluatie%202013%20v%201.0/www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/eindrapport_studie_eisenaaninstallaties.pdf


 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             141 

 

21 
Elektrische boiler 

Producteis maximaal elektrisch vermogen per m² 

22 Producteis maximale stilstandsverliezen 

23 Warmtepompboiler Producteis minimale COP (volgens EN 14511) 

 Zonneboiler   Geen specifieke eisen 

24 Buffervaten / cv-boiler Producteis maximale stilstandsverliezen 

 Circulatiepompen 
 

eisen al vervat in ErP-richtlijn, geen bijkomend eisen 
opleggen 

25 Isolatie - leiding Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

 Regeling   Geen specifieke eisen 

 Koeling     

26 
Koelinstallatie - ijswatersystemen 

Producteis minimale EER (volgens EN 14511) 

27 Aanbeveling minimale SEER (volgens EN 14825) 

 
Koelinstallatie - residentiële directe 
expansie 

 

eisen al opgenomen in Ecodesign ENER Lot 10 – Air 
conditioners ≤12kW - geen bijkomende eisen 

 Absorptiekoeling   Geen specifieke eisen 

 Distributie     

28 Isolatie - leiding Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

29 Isolatie - accessoires (buffervaten, etc.) Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

 Circulatiepompen 
 

eisen al vervat in ErP-richtlijn, geen bijkomend eisen 
opleggen 

30 Regeling Systeemeis niet gelijktijdig koelen en verwarmen in één ruimte 

 Ventilatie     

31 Warmteterugwinning Producteis serieproducten: minimaal rendement 75% 

32   Aanbeveling maatproducten minimaal 60% en gescheiden EG/PG 50% 

 Ventilatoren 
 

eisen al opgenomen in Ecodesign ENER Lot 11 - ventilation 
fans - geen bijkomende eisen 

33 Isolatie luchtkanalen Systeemeis minimale isolatie volgens studie Leefmilieu Brussel 

34 
Luchtdichtheid luchtgroep 

Producteis serieproducten en maatproducten ≥ 20.000 m³/h: klasse L2 

35 Aanbeveling maatproducten < 20.000 m³/h 

36 Luchtdichtheid luchtkanalen Aanbeveling minimum luchtdichtheidsklasse B 

37 

Debietregeling (snelheidsgeregelde 
ventilator) 

Producteis regeling voor luchtgroep voor één ruimte 

38 Systeemeis 
regeling voor luchtgroep voor meerdere ruimten met 
vervanging luchtkanalen 

39 Aanbeveling 
regeling voor luchtgroep voor meerdere ruimten zonder 
vervanging luchtkanalen 

40 Producteis regeling voor extractiegroep voor ventilatiesysteem C 

41 Aerolisch inregelrapport Systeemeis verplicht inregelrapport voor luchtgroepen ≥ 5.000 m³/h 

 Verlichting     

42 

Lichtbronnen   

Maximaal equivalent geïnstalleerd vermogen (W/m²) Verlichtingstoestellen Systeemeis 

Regelsystemen   

 Energieverbruiksmeters     

43 Meting warmteproductie Systeemeis 
verplichte brandstof- en/of calorimeter afhankelijk i.f.v. 
vermogen en brandstoftype 
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44 Meting productie gekoeld water Systeemeis 
verplichte elektriciteit- en calorimeter afhankelijk i.f.v. 
vermogen 

45 Meting warmtepompen Systeemeis 
verplichte elektriciteit- en calorimeter afhankelijk i.f.v. 
vermogen 

46 Meting ventilatie-arbeid Aanbeveling 
meter op elektrische voeding van ventilatormotor (bij 
nominaal debiet > 10,000 m³/h) 

47 Meting thermische zonnepanelen Systeemeis 
meetsysteem voor thermische energie (voor collector > 10 
m²) 

48 Bijhouden van een energieboekhouding Systeemeis eisen i.f.v. vermogen, analoog aan Brussels gewest 

Tabel 33 - Voorstel eisen en maatregelen volgens studie systeemeisen 

4.6.3 Overleg met stakeholders 

Een eerste voorstel werd op 28 februari 2012 voorgelegd aan de sector. Hierbij werd onder meer gepolst naar 
de mogelijkheden van handhaving via sectorconvenanten. De sectororganisaties achten een controlerende rol 
niet haalbaar. Ze zien wel een informatieve rol voor hen weggelegd. Dit kan bijvoorbeeld door 
informatieverspreiding naar hun leden en eventuele opleidingen. Andere opties zijn ‘aannemersverklaringen’ 
of keuringen van door hen gecertificeerde bedrijven.  

Het finale voorstel uit de studie is op 10 mei 2012 voorgelegd aan de stakeholders. De stakeholders gaan 
akkoord met de grote lijnen in het voorstel van de studie. De stakeholders (VEI, AGORIA, 
CEDICOL/INFORMAZOUT) wensen geen eisen voor installaties waarvoor er al Ecodesign-eisen van 
toepassing zijn. Indien het VEA hiervoor toch eisen zou voorstellen, mogen ze niet strenger zijn dan de eisen 
van Ecodesign en moeten ze gelijktijdig opgelegd worden. De sector gaf als bezorgdheid mee dat elke eis 
een bijkomende administratieve last betekent voor verslaggever, bouwheer en overheid. 

4.6.4 Systeemeisen in de andere gewesten en andere landen 

Het voorstel uit de beleidsvoorbereidende studie (zie 1.1.1) is gebaseerd op energieprestatie-eisen en 
aanbevelingen die gelden in de andere gewesten en in andere Europese landen. De studie geeft voor elk 
land een overzicht van de eisen en onderzoekt of deze eisen toepasbaar zijn in Vlaanderen. Hieronder wordt 
de essentie weergegeven van de eisen die op dit moment gelden in de andere gewesten. 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 

Op dit moment geldt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een uitgebreid eisenpakket voor 
verwarmingsketels, koeling, ventilatie en voor de meting van (bestaande) technische installaties. In dit pakket 
zitten drie types van eisen die betrekking hebben op de energieprestaties van de systemen en van belang zijn 
voor dit hoofdstuk. Deze drie types beschrijven de verplichtingen voor regelsystemen, meetsystemen en de 
thermische isolatie van leidingen/kanalen. De overige eisen hebben betrekking op het (leef)milieu en zijn 
vergelijkbaar met de eisen die in Vlaanderen gelden via het Vlarem, zoals bijvoorbeeld eisen met op vlak van 
de uitstoot van de installaties.  

Het Waalse Gewest: 

In het Waalse Gewest gelden geen eisen voor de energieprestaties van technische installaties in bestaande 
gebouwen. 

4.6.5 Ecodesign 

De Ecodesignwetgeving is gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/32/EG inzake ecologisch ontwerp. Deze 
vormt het kader voor de vaststelling van eisen op vlak van ecologisch ontwerp voor energieverbruikende 
producten. Het gaat om wettelijke eisen waaraan producten moeten voldoen om op de markt te worden 
gebracht, met als doel de milieuprestaties ervan te verbeteren zonder het vrij verkeer van goederen op de 
interne markt te belemmeren. Op grond van de kaderrichtlijn stelt de Commissie uitvoeringsmaatregelen vast 
waarin milieueisen worden gesteld aan het ontwerp van bepaalde energieverbruikende producten die, voor 
zover ze veel worden verkocht, een aanmerkelijke invloed op het milieu hebben en ruimte voor verbetering 
bieden. De maatregelen mogen niet leiden tot overdreven meerkosten en mogen geen negatief effect hebben 
op de gezondheid, veiligheid of andere aspecten van het leefmilieu.   
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De Ecodesigneisen hebben betrekking op de volledige levenscyclus van de producten. Bij de vaststelling van 
de significante milieuaspecten worden de volgende fasen in de levenscyclus van het product in aanmerking 
genomen als zij te maken hebben met het productontwerp: 

 selectie en gebruik van grondstoffen; 

 fabricage; 

 verpakking, transport en distributie; 

 installatie en onderhoud; 

 gebruik; 

 einde van de levensduur, met andere woorden, de toestand van een energieverbruikend product dat 
aan het einde van zijn eerste gebruiksmogelijkheid is gekomen tot aan zijn definitieve verwijdering. 

De Ecodesigneisen beschouwen ook alle mogelijke invloeden op het milieu. Voor elke fase worden in dit 
geval de volgende milieuaspecten beoordeeld: 

 voorspeld verbruik van materialen, energie en andere hulpbronnen zoals drinkwater; 

 verwachte lucht-, water- of bodememissies; 

 verwachte verontreiniging door fysische effecten zoals geluid, trillingen, straling of elektromagnetische 
velden; 

 verwachte productie van afvalstoffen; 

 mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning van materialen en/of energie, rekening 
houdend met Richtlijn 2002/96/EG. 

Men richt zich op alle producten die energie (elektriciteit en vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen) 
verbruiken, zowel residentieel, utilitair als industrieel. Men richt zich voornamelijk op volgende 
productgroepen: 

 toestellen voor verwarming en sanitair warm water; 

 elektrische motors; 

 verlichting; 

 huishoudapparaten; 

 kantooruitrusting; 

 elektronische gebruiksgoederen (laptops, gsm …); 

 HVAC. 

Vervoersmiddelen worden dus buiten beschouwing gelaten. 

4.6.6 Producteisen versus systeemeisen 

Het VEA stelt voor enkel systeemeisen op te leggen en geen producteisen. Een systeemeis geldt voor een 
systeem van verschillende producten in een bepaalde toepassing. Een producteis is een norm waar een 
product aan moeten voldoen voor het op de markt verkocht mag worden. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Ecodesigneisen die worden opgelegd vanuit Europa.  

Hoewel producteisen een federale bevoegdheid zijn, is het onder bepaalde voorwaarden juridisch mogelijk 
om op Vlaams niveau ook producteisen op te leggen. Bijvoorbeeld door te specifiëren dat de producteis geldt 
voor bepaalde toepassingen. In dit geval zou het gaan om de toepassing in verbouwingen van bestaande 
gebouwen. Het voordeel van het opleggen van producteisen binnen de energieprestatieregelgeving is dat 
Vlaanderen de mogelijkheid heeft de eisen te verstrengen ten opzichte van de Ecodesigneisen als deze 
onvoldoende ambitieus zijn. Het nadeel is dat de Vlaamse wetgeving zich dan begeeft in het vaarwater van 
de Ecodesignrichtlijn. Dit maakt de energiewetgeving minder overzichtelijk en minder toepasbaar. Omwille 
van dit nadeel en op vraag van de stakeholders (zie 4.6.3) stelt het VEA voor geen producteisen op te leggen. 
Verder worden er geen andere eisen voorgesteld die in overlapping of in strijd zijn met bestaande 
regelgeving. 
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4.6.7 Voorstel eisen 

4.6.2 geeft een overzicht van de voorgestelde eisen in het eindrapport van de beleidsvoorbereidende studie. 
Dit zijn teveel eisen om een overzichtelijk geheel te creëren. Bovendien zitten er veel producteisen bij die een 
federale bevoegdheid zijn. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, worden de eisen daar waar het 
mogelijk is, samengenomen in één formule die een algemeen systeemrendement weergeeft. De formulering 
van deze systeemeisen is in de mate van het mogelijke analoog aan de bestaande 
energieprestatieregelgeving opgesteld. 

Het concrete voorstel van eisen is uitgewerkt in bijlage III bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties 
van gebouwen. 

. Het voorstel van eisen heeft betrekking op installaties die vervangen of nieuw geplaatst worden bij renovatie 
of functiewijzigingen van bestaande gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding 
vereist is, aangevraagd vanaf 1 januari 2015. Hieronder volgt een korte toelichting van het voorstel.  

Ruimteverwarming: Centrale verwarming 

Ketel – gasvormige en vloeibare brandstof 

Het VEA stelt voor om een minimaal installatierendement op te leggen als een verwarmingsketel vervangen of 
nieuw geplaatst wordt in een bestaand gebouw. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de eis geldt bij een renovatie van 
zodra de ketel vervangen wordt, ongeacht of het verdeel- of afgiftesysteem behouden blijft. Het minimaal 
installatierendement voor ruimteverwarming bedraagt 84% ten opzichte van de bovenste 
verbrandingswaarde. Deze waarde is zo gekozen dat in praktijk enkel condenserende ketels en zeer 
performante niet-condenserende ketels kunnen voldoen.  

Daarnaast houdt het voorstel van deze eis rekening met een aantal bijkomende systeemfactoren (zoals 
bijvoorbeeld het isoleren van de leidingen) die in praktijk zorgen voor een energiezuiniger systeem. Als deze 
bijkomende zaken niet in orde zijn, leidt dit tot een verlaagd rendement waardoor mogelijk niet meer aan de 
eis voldaan is. Omgekeerd is het mogelijk dat met een minder performante (bijvoorbeeld niet-condenserende) 
ketel aan de eis voldaan is door een zorgvuldige uitvoering van de rest van het verwarmingssysteem. 

De berekening van het installatierendement is een gelijkaardige manier opgebouwd als het 
opwekkingsrendement, zoals gedefinieerd in bijlage V van het Energiebesluit. Het installatierendement voor 
ruimteverwarming wordt berekend door te vertrekken van het deellastrendement bij een belasting van 30%. 
Hierbij houdt het voorstel van de eis rekening met de volgende systeemfactoren:  

 plaats van het toestel (binnen of buiten het beschermd volume); 

 de regeling van de brander; 

 de isolatie van de leidingen en accessoires van het verwarmingssysteem; 

 de regeling van de ketel; 

 de ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem;  

 de aanwezigheid van het hydraulisch inregelrapport (voor een installatie met een vermogen dan 400 
kW).  

De correctie voor de verhouding van de onderste tot de bovenste verbrandingswaarde van de gebruikte 
brandstof worden overgenomen uit de EPW-methode. 

Elektrische warmtepompen 

Het VEA stelt voor om een minimale (theoretische) seizoensprestatiefactor SPF volgens Tabel 34 -  op te 
leggen als een warmtepomp vervangen of nieuw geplaatst wordt in een bestaand gebouw. 

Soort warmtepomp  Minimale SPF  

bodem/water  3,3  

water/water  3,9  

lucht/water  2,8  

lucht/lucht  2,9  

Tabel 34 - Minimaal vereiste SPF 
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De seizoensprestatiefactor SPF wordt bepaald volgens bijlage V van het Energiebesluit. Via deze eis wordt 
een systeemrendement bepaald, waarbij ook rekening gehouden wordt met de ontwerptemperaturen van het 
afgiftesysteem.  

Tabel 35 toont een aantal voorbeelden van systemen en parameters die aan de voorgestelde geëiste SPF 
voldoen. Dit voorbeeld illustreert dat de geëiste SPF onder normale omstandigheden overeenstemt met de 
COP’s volgens de criteria voor de Europese milieukeur en het Quest/EHPA-label. 

 

Soort 
warmtepomp 

 
Min. SPF  COPtest θsupply, 

design 

 
fθ 

 
Δθdesign 

 
Δθtest 

 
fΔθ 

 
fpumps 

 
fAHU 

 
ftot 

bodem/water 3,3 4,3 50 0,93 5 °C 5 °C 1,00 0,83 1,00 0,775 

water/water 3,9 5,1 50 0,93 5 °C 5 °C 1,00 0,83 1,00 0,775 

lucht/water 2,8 3,1 50 0,93 5 °C 5 °C 1,00 1,00 1,00 0,930 

lucht/lucht 2,9 2,9  1,00   1,00 1,00 1,00 1,000 

Tabel 35 - Parameters voor het behalen van de minimale SPF 

De methodiek in bijlage V van de energieprestatieregelgeving geldt enkel voor elektrische warmtepompen. 
Voor gasgestookte warmtepompen is een berekeningsmethodiek beschikbaar via gelijkwaardigheid. Op 
termijn wordt geëvalueerd of de berekeningsmethode via gelijkwaardigheid opgenomen kan worden in de 
methodiek van bijlage V van de EPB-regelgeving. Het VEA stelt voor voorlopig geen systeemeisen op te 
leggen aan gasgestookte warmtepompen. 

Ruimteverwarming:  Plaatselijke verwarming 

Directe elektrische verwarming 

Het VEA stelt voor om als systeemeis voor directe elektrische verwarming een maximaal toegestaan 
vermogen op te leggen. Bij de plaatsing van een installatie met directe elektrische verwarming in een 
bestaand gebouw moet het totale afgiftevermogen van de elektrische verwarmingstoestellen in het te 
renoveren gebouw of nieuw gebouwdeel lager te zijn dan 15 W/m².  

In praktijk betekent deze eis dat het niet langer mogelijk is om een standaard gebouw volledig uit te rusten 
met een direct elektrisch verwarmingssysteem. Het is nog wel mogelijk een bepaalde ruimte (bijvoorbeeld een 
badkamer) te voorzien van elektrische verwarming. Daarnaast laat dit voorstel toe om directe elektrische 
verwarming te plaatsen in gebouwen met een zeer beperkte warmtevraag. Bij gebouwen met zeer 
doorgedreven maatregelen om de energievraag te beperken, zoals bijvoorbeeld passiefhuizen, is de  
resterende energievraag voor verwarming zodanig klein is, dat direct elektrisch verwarmen economisch en 
ecologisch verantwoord is. De bruikbare oppervlakte in m² wordt bepaald op basis van de vloeroppervlakte 
van het te renoveren gebouw of het nieuw gebouwde deel.  

Het elektrisch vermogen in W wordt enkel bepaald door elektrische verwarmingstoestellen die dienen voor 
ruimteverwarming. Lampen voor verlichting, kookplaten … worden hierin niet meegeteld. 

Als uitzondering op deze regel is het vervangen van een bestaand defect toestel door een nieuw gelijkaardig 
toestel steeds toegelaten.  

Sanitair warm water 

Elektrische doorstroomtoestellen en boilers 

Het VEA stelt voor om als systeemeis een limiet op te leggen aan het elektrisch vermogen voor het vervangen 
of nieuw installeren van elektrische warmwaterproductietoestellen in een bestaand gebouw. Het maximale 
vermogen van een nieuw elektrisch warmwaterproductietoestel wordt bepaald in functie van de oppervlakte 
van het gebouw. 

In praktijk betekent deze eis dat het niet langer mogelijk is elektrische doorstroomtoestellen en boilers te 
plaatsen in gebouwen met een grote vraag voor warm tapwater. Studentenkoten kunnen bijvoorbeeld niet 
langer uitgerust worden met elektrische doorstroomtoestellen en boilers. Hier zijn andere toestellen 
(bijvoorbeeld gasgestookte) meer aangewezen. In gebouwen met een beperkte vraag voor warm water 
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mogen wel elektrische doorstroomtoestellen en boilers geplaatst worden. Een voorbeeld hiervan is een 
kantoorgebouw met een kitchenette voor sporadisch gebruik. 

Circulatieleidingen 

Het VEA stelt voor om een isolatieverplichting op te leggen voor nieuw geplaatste of vervangen 
circulatieleidingen en accessoires voor het vervoer van warm tapwater in een bestaand gebouw. De dikte van 
de isolatie is afhankelijk van de omgeving (verwarmde ruimte binnen het beschermd volume, niet verwarmde 
ruimte binnen het beschermd volume, buiten het beschermd volume), de diameter van de leiding en de 
temperatuur van het circulerende water. 

Koeling  

Ijswatersystemen 

VEA stelt voor om bij het vervangen of nieuw plaatsen van een lucht- of watergekoelde 
compressiekoelmachine in een bestaand gebouw minimum eisen op te leggen aan het installatierendement. 
Het installatierendement houdt rekening met: 

- de isolatie van de leidingen; 

- de aanwezigheid van een regelsysteem dat gelijktijdig koelen en verwarmen vermijdt; 

- het gedrag van de koelmachine bij deellast; 

- de energie-efficiëntieverhouding van de koelmachine. 

De keuze voor het niveau van de vooropgestelde eis is gebaseerd op een marktstudie op basis van data in 
Eurovent van begin 2008. Volgens de cijfers uit die studie voldoet ongeveer 75% van de luchtgekoelde en 
80% van de watergekoelde ijswatermachines aan de vooropgestelde eis. Op deze manier worden enkel de 
minst performante systemen geweerd. 

Energieprestatie van ventilatiesystemen 

Het VEA stelt voor om eisen op te leggen aan een centraal ventilatiesysteem dat voorziet in mechanische 
toevoer en afvoer wanneer de luchtgroep wordt vernieuwd of nieuw geplaatst wordt in een bestaand gebouw. 
Dit systeem moet voorzien zijn van een warmteterugwinapparaat. 

Voor serieproducten moet het rendement van het warmteterugwinapparaat minstens gelijk zijn aan 75%. Dit 
rendement wordt bepaald vertrekkende van het testrendement bepaald volgens bijlage G van bijlage V van 
het Energiebesluit. Dit rendement wordt nog gecorrigeerd met correctiefactoren voor: 

- de luchtdichtheidsklasse van de luchtgroep; 

- de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen; 

- de isolatie van de ventilatiekanalen (zie verder in dit hoofdstuk: Isolatie van leidingen en 
kanalen); 

- de aanwezigheid van een aerolisch inregelrapport; 

- de snelheidsregeling van de ventilatoren van de luchtgroep. 

Deze eis is voorgesteld omdat het plaatsen van een warmteterugwinapparaat in deze situaties een grote 
energiebesparing oplevert. De eis is voorlopig niet te streng omdat de uitvoering en controle van de 
correctiefactoren (meting luchtdichtheidsklasse van de groep en de kanalen, plaatsen snelheidsregeling, 
opstellen van een inregelrapport) in praktijk nog relatief nieuw is. In principe kunnen alle installaties hieraan 
voldoen. Voor bepaalde situaties stellen zich praktische problemen: plaatsgebrek, beperkte draagkracht 
vloer…. Hiervoor is een uitzondering mogelijk volgens de bestaande procedure. 

Verlichting 

Het VEA stelt voor om eisen op te leggen aan het geïnstalleerde vermogen in specifieke lokalen bij het 
vervangen of nieuw plaatsen van verlichting in bestaande niet-residentiële gebouwen. Het voorstel houdt 
rekening met lichtbronnen (lampen), verlichtingstoestellen (armaturen) en licht-regelsystemen (sensors…). 

Als de volledige verlichting in een ruimte wordt vernieuwd, moet het equivalente specifiek geïnstalleerd 
vermogen voldoen aan het maximaal equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen waarvan de waarden in 
Tabel 36 staan. 

Het equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen is het bepaalde specifiek geïnstalleerde vermogen 
vermenigvuldigd met de correctiefactoren voor aanwezigheidsdetectie, daglichtsturing en/of dimmen, als deze 
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sturingen voorzien zijn. De correctiefactoren zijn combineerbaar. De waarde van de correctiefactoren staat in 
Tabel 36. 

Het specifiek geïnstalleerd vermogen is de som van het geïnstalleerde vermogen van de vaste 
verlichtingstoestellen inclusief het vermogen van ballasten en transformatoren, gedeeld door de netto- 
vloeroppervlakte van het lokaal. Het verbruik van de regelsystemen zelf wordt, zoals in EPU, niet 
meegerekend.  

    Correctiefactoren voor sturing 

Type ruimte 

Maximaal 
equivalent 
specifiek 
geïnstalleerd 
vermogen 
[W/m²] 
Wequiv,  max 

Aanwezigheid
s-detectie 
fpres 

Daglicht-
sturing 
fday 

Dimmen 
 
fdim 

Slaapkamer  7,5 0,4 0,8 0,9 

Bureau (individueel, collectief) 15 0,7 0,8 0,9 

Openlandschapskantoor 10 0,9 0,8 0,9 

Vergaderzaal 15 0,5 0,8 0,9 

Leslokalen 12,8 0,75 0,8 0,9 

Lerarenlokaal 10 0,7 0,8 0,9 

Ziekenhuiskamer 10 1 0,8 0,9 

Behandelings- en 
onderzoekskamers 12,5 0,7 0,8 0,9 

Medische lokalen 25 0,7 0,8 0,9 

Wachtzaal, klantenzone 7,5 1 0,8 0,9 

Auditorium 12,5 0,7 0,8 0,9 

Bibliotheek 10 1 0,8 0,9 

Expositiehal 10 1 0,8 0,9 

Toneelzaal, spektakelzaal, 
concertzaal 10 1 0,8 0,9 

Receptie, Onthaal 10 1 0,8 0,9 

Restaurant 10 1 0,8 0,9 

Winkel voor meubilair, tapijten, 
textiel 15 1 0,8 0,9 

Voedingswinkel 17,5 1 0,8 0,9 

Doe-het-zelf winkel 17,5 1 0,8 0,9 

Supermarkt, groot warenhuis 20 1 0,8 0,9 

Turnzaal  10 0,8 0,8 0,9 

Fitnesszaal 10 0,8 0,8 0,9 

Binnenzwembad  10 0,8 0,8 0,9 

Sporthal  10 0,8 0,8 0,9 

Restaurantkeuken 12,5 1 0,8 0,9 

Gekoelde ruimte 7,5 0,6 0,8 0,9 

Wasruimte, droogruimte 7,5 0,6 0,8 0,9 

Technische ruimte, stookruimte 10 0,2 0,8 0,9 

Circulatieruimten (gangen, trappen) 10 0,8 0,8 0,9 

Badkamer (met/zonder wc), douche 10 0,5 0,8 0,9 

Wc 17,5 0,2 0,8 0,9 

Vestiaire 7,5 0,6 0,8 0,9 

Opslagplaats, berging 10 0,7 0,8 0,9 

Productie (zwaar werk) 10 1 0,8 0,9 

Productie (fijn werk) 12,5 1 0,8 0,9 

Garage (gemeenschappelijk) 3 0,2 0,8 0,9 

Tabel 36 - Maximaal equivalent geïnstalleerd vermogen 
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Omwille van het specifieke karakter van verlichting op vlak van architectuur, processen, 
arbeidsomstandigheden, …  is het onmogelijk om alle types lokalen te omvatten in de regelgeving. Tabel 36 is 
daarom limitatief en de eisen gelden enkel voor een aantal types lokalen. Lokalen die analoog zijn aan de 
lokalen beschreven in de tabel, moeten ook voldoen aan deze eisen. Voor sommige lokalen is geen analoge 
beschrijving opgenomen in de tabel. Deze lokalen worden in het regelgevende kader (voorlopig) niet 
beschouwd. De tabel kan na verloop van tijd uitgebreid of ingekort worden. Ook zullen de getalwaarden in de 
toekomst herbekeken en zo nodig verstrengd worden. 

In het voorstel is de eis op vlak van het geïnstalleerde vermogen minder streng als er aanwezigheidsdetectie, 
mogelijkheid tot dimmen en/of daglichtsturing aanwezig is in de lokalen. De correctiefactoren zijn 
combineerbaar. Zo kan op een alternatieve manier aan de gestelde eis voldaan worden. Hierdoor worden 
bouwheren, ontwerpers en aannemers gestimuleerd om een aangepaste sturing te voorzien. De 
correctiefactoren voor aanwezigheidsdetectie zijn per ruimte aangepast op basis van de norm NBN EN 
15193. In lokalen met vensters kan de correctiefactor voor aanwezigheidsdetectie enkel gebruikt worden als 
de detectie van het type ‘manueel aan/automatisch uit’ is. Dit is om te vermijden dat het installeren van 
bewegingsdetectoren op bepaalde plaatsen een meerverbruik verwezenlijkt, bijvoorbeeld doordat de 
verlichting telkens wordt aangeschakeld bij beweging, zelfs als er geen bijkomende verlichting noodzakelijk is 
omdat er al voldoende daglicht is in het lokaal. 

Omwille van de eenvoud van de methode is de correctiefactor voor daglichtsturing en dimmen niet aangepast 
per lokaal. De werkelijke correctiefactor voor daglichtsturing is afhankelijk van de daglichtfactor. Er zou per 
lokaal een verlichtingsstudie moeten gebeuren om dit te berekenen. Bij een beperkte daglichttoetreding in het 
lokaal zal de investering van daglichtafhankelijk dimmen niet worden gemaakt door de meerprijs. In lokalen 
zonder vensters mag de correctiefactor voor daglichtafhankelijk dimmen niet gehanteerd worden. 

Isolatie van leidingen en kanalen 

Het VEA stelt voor in bestaande gebouwen het isoleren van circulatieleidingen verplicht te maken wanneer 
deze worden vervangen of nieuw geplaatst. Daarnaast heeft het isoleren van leidingen en kanalen een 
positieve invloed op het systeemrendement van verwarming, koeling en ventilatie wanneer deze installaties 
vervangen of nieuw geplaatst worden in bestaande gebouwen. Het isoleren van deze leidingen is dus 
aangeraden en niet verplicht.  

De minimaal vereiste warmteweerstand van de isolatie is afhankelijk van: 

- de temperatuur van het getransporteerde medium; 

- de omgeving van de leiding of kanaal (binnen/buiten beschermd volume, niet/wel verwarmd); 

- de diameter van de leiding of kanaal; 

- het type van de vervoerde lucht. 

Het voorstel is gebaseerd op de revisie van de regelgeving met betrekking tot isoleren van leidingen en 
kanalen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Tabel 37 illustreert voor enkele situaties de dikte van de geïsoleerde leiding. De dikte van de geïsoleerde 
leiding is gelijk aan de som van de diameter van de niet geïsoleerde leiding en twee maal de dikte van de 
isolatiemantel. Hierbij werd gerekend met een isolatiemateriaal met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,034 W/m.K 
(bijvoorbeeld minerale wol). 

buitendiameter 
ongeïsoleerde 
leiding (mm) 

  

Leiding gelegen in omgeving I 
(buiten het beschermd volume, in 
de vloer) 

Leiding gelegen in omgeving II 
(binnen het beschermd volume 
maar in een technisch lokaal, vals 
plafond…) 

Ontwerpver-
trektemperatuur 

> 55°C 

Ontwerpver-
trektemperatuur 

≤ 55°C 

Ontwerpver-
trektemperatuur 

> 55°C 

Ontwerpver-
trektemperatuur 

≤ 55°C 

20 70 60 60 50 

60 140 130 130 110 

115 210 200 200 180 

Tabel 37 - Buitendiameter van de geïsoleerde leiding in mm 
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Energieverbruiksmeters 

De revisie van de Europese EPBD-richtlijn verplicht de lidstaten om het gebruik van energieverbruiksmeters 
te stimuleren. De bedoeling is om met de meters het energieverbruik van de installaties op te kunnen volgen. 
Hierdoor is het mogelijk problemen of foute instellingen die leiden tot een meerverbruik te signaleren en te 
verhelpen. Het VEA stelt voor het plaatsen van meters verplicht te maken voor verwarmings- en 
koelinstallaties die vervangen of nieuw geplaatst worden in bestaande gebouwen. De aanwezigheid van de 
meters kan eenvoudig vastgesteld en gehandhaafd worden. Omwille van economische redenen geldt de 
verplichting enkel voor grote installaties: 

Verwarming 

- Voor een warmteproductie-installatie met een totaal nominaal vermogen groter dan 70 kW is 
een brandstofmeter die de totale hoeveelheid brandstof meet verplicht. 

- Voor een warmteproductie-installatie met een totaal nominaal vermogen groter dan 400 kW is 
een calorimeter die de hoeveelheid nuttige energie meet verplicht. 

- Voor een warmtepomp met een totaal nominaal vermogen groter dan 10 kW is een meter die 
het elektrische verbruik meet verplicht. 

- Voor een warmtepomp met een totaal nominaal vermogen groter dan 100 kW is een meter 
die de hoeveelheid nuttige energie meet verplicht. 

Koeling 

- Voor een ijswatermachine met een totaal nominaal vermogen groter dan 10 kW is een meter 
die het elektrische verbruik meet verplicht. 

- Voor een ijswatermachine met een totaal nominaal vermogen groter dan 100 kW is een meter 
die de hoeveelheid koelenergie meet verplicht. 

4.6.8 Invoering van systeemeisen: nodige acties 

Het VEA stelt voor om het eisenpakket beschreven in bijlage 5 toe te voegen als bijlage XII aan het 
Energiebesluit van 19 november 2010. Deze uitbreiding van eisen moet geïmplementeerd worden in de 
software zodat de eisen afgetoetst kunnen worden. De bijhorende aangifteformulieren moeten ook aangepast 
worden zodat de prestatie op vlak van de nieuwe eisen getoond wordt. 

Voor het in werking treden van de eisen moeten de stakeholders voldoende ingelicht worden. De 
verschillende doelgroepen zijn onder andere bouwheren, installateurs, architecten en verslaggevers. Voor 
bepaalde doelgroepen is opleiding nodig of moet er minstens voldoende duidelijk didactisch materiaal ter 
beschikking gesteld worden. Het VEA stelt daarom voor om de systeemeisen in te voeren vanaf 1 januari 
2015. 
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4.7 Ventilatie  

De studie ‘Clean Air, Low Energy’ (zie 4.7.1) toonde aan dat de binnenluchtkwaliteit in gebouwen met een  
mechanische ventilatiesystemen beter is dan in gebouwen zonder ventilatiesysteem. Er is echter nog 
verbetering mogelijk. De onderzochte mechanische ventilatiesystemen halen niet in alle ruimten altijd de 
minimaal vereiste debieten door slechte dimensionering van de kanalen, luchtlekken en andere problemen bij 
uitvoering (zie 4.7.1 en de studie Optivent van het WTCB, studie voor het in kaart brengen van de prestaties 
van ventilatiesystemen in woningen met als doel een advies op te stellen voor installateurs). In de praktijk 
worden de gerealiseerde debieten niet systematisch nagemeten en vertonen mechanische ventilatiesystemen 
vaker akoestische problemen. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, startte  het VEA een studie op 
om een kwaliteitskader voor ventilatiesystemen te ontwikkelen. Bovendien is het nodig om bij elk 
ventilatiesysteem aan te tonen dat de minimaal geëiste debieten gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast stelt 
het VEA ook enkele kleinere bijkomende verbeterpunten voor. 

4.7.1 Beleidsondersteunende studieproject ‘Clean Air, Low Energy’  

Conclusies en antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen 

Uit de studie blijkt dat de mechanisch geventileerde gebouwen duidelijk doeltreffender geventileerd zijn dan 
de traditionele gebouwen. De binnenluchtkwaliteit van de onderzochte energie-efficiënte woningen en scholen 
bleek licht beter of gelijk te zijn aan deze die vastgesteld werd in traditionele gebouwen met een zelfde 
functie, zonder mechanisch ventilatiesysteem. Energie-efficiënte, mechanisch geventileerde, gebouwen 
scoren dus gelijk of beter qua binnenluchtkwaliteit.  

Zelfs bij zeer luchtdichte gebouwen is dat het geval. Het verhogen van de luchtdichtheid van een gebouwschil 
(beperken van scheuren en kleine openingen, verzegelen van vensters …) is een zeer kostenefficiënte 
energiebesparende maatregel. Soms rijst er echter bij bouwers en verbouwers het vermoeden dat de 
luchtkwaliteit zou verminderen als er luchtdichter wordt gebouwd. De studie toont aan dat dit niet het geval is. 
Luchtdichter bouwen geeft vaak gelijke of zelfs betere luchtkwaliteit.  

Bij de onderzochte klaslokalen werd het ventilatievoud berekend op basis van IDA-klassen, waarbij rekening 
gehouden werd met het aantal leerlingen aanwezig in de klas. Die ‘IDA-klasse’-parameter van een klaslokaal 
blijkt een geschikte parameter om het ventilatievoud op te bepalen. De parameter blijkt vrij goed overeen te 
komen met de binnenmilieukwaliteit van dat lokaal. Dat in tegenstelling tot het totale ventilatievoud van een 
gehele woning. Bij een woning wordt het totale ventilatievoud niet omgerekend naar het aanwezige aantal 
personen, wegens te variabel gedurende de dag en de week. Het gerealiseerde ventilatievoud resulteert 
bijgevolg niet altijd in een voldoende luchtkwaliteit in de woonkamer. 

Bij de onderzochte klaslokalen is er een meer uitgesproken verband tussen de binnenmilieukwaliteit en het 
totaal ventilatievoud of het type ventilatiesysteem. Bij de onderzochte woningen is dat verband minder 
uitgesproken. Dat komt ook doordat er bij de woningen een grotere variëteit is aan vervuilende binnenbronnen 
en doordat die bronnen frequenter voorkomen in woningen.  

De studie toont dat er nood is aan meer aandacht voor geluidshinder, zowel geproduceerd door 
ventilatiesystemen, als voor het geluid afkomstig van buiten dat binnen treedt via (openstaande) 
ventilatieroosters. De resultaten duiden op een risico voor verlaagde ventilatiedebieten door geluidshinder, in 
het bijzonder in slaapkamers uitgerust met mechanische luchttoevoer (systeem D). Verlaagde debieten 
kunnen aanleiding geven tot een minder goede binnenluchtkwaliteit. 

Aanbevelingen: 

De onderzoekers formuleerden op het einde van de studie de volgende aanbevelingen op gebied van 
ventilatiesystemen: 

- Het is nodig om meer te sensibiliseren en te informeren over het gebruik en het onderhoud 
van een ventilatiesysteem, zowel voor scholen als voor woningen. De meeste gebruikers 
blijken niet op de hoogte te zijn van de impact en de functie van het ventilatiesysteem. Meer 
specifiek voor scholen lijkt begeleiding bij het uitstippelen van een doeltreffende 
onderhoudsstrategie nuttig. De ontwikkeling van een code van goede praktijk voor het 
gebruik van ventilatiesystemen op school kan daarbij een doeltreffend actiepunt zijn. 

- Er moet meer aandacht worden besteed aan de juiste dimensionering van ventilatiesystemen 
voor het realiseren van de gewenste debieten. Daarbij is het belangrijk dat ook aandacht 
wordt gegeven aan het nemen van maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Het is nodig 
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om de partijen die betrokken zijn bij het dimensioneren van het ventilatiesysteem, zoals 
fabrikanten, installateurs en architecten, beter te informeren en te sensibiliseren over de 
risico’s bij ondergedimensioneerde ventilatiesystemen. Zo kan de plaatsing van 
ondergedimensioneerde systemen worden vermeden. 

- Het ontwikkelen van een kwaliteitsgarantie voor ventilatiesystemen onder de vorm van een 
opgelegde keuring kan een toegevoegde waarde opleveren voor de kwaliteit van het 
binnenmilieu. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het geëiste ontwerpdebiet in de 
meeste situaties niet gehaald wordt. Uit vroeger onderzoek blijkt dat dit meestal het gevolg is 
van het gelijktijdig voorkomen van enerzijds een onvolledig/ontbrekend ontwerp en anderzijds 
een gebrek aan kwaliteitscontrole bij de installatie. Momenteel is een keuring onbestaand. De 
prestatie van het systeem wordt daardoor nooit gecontroleerd. Er wordt aanbevolen om een 
keuringsrapport te verplichten. 

- Geluidshinder, zowel geproduceerd door de ventilatiesystemen zelf als afkomstig van buiten 
via (openstaande) ventilatieroosters, verdient meer aandacht. De resultaten duiden op een 
risico voor verlaagde ventilatiedebieten door geluidshinder, in het bijzonder in slaapkamers 
uitgerust met mechanische luchttoevoer (systeem D). Verlaagde debieten kunnen aanleiding 
geven tot een minder goede binnenluchtkwaliteit. Het is belangrijk om meer te wijzen op het 
belang van het gebruik van die geluidsbeperkende maatregelen om zowel akoestisch comfort 
als een goede binnenluchtkwaliteit te verzekeren.  

De onderzoekers formuleerden op het einde van de studie de volgende aanbevelingen op gebied van de  
gebouwschil: 

- Het verhogen van de luchtdichtheid van een gebouwschil (beperken van scheuren en kleine 
openingen, verzegelen van vensters …) is een zeer kostenefficiënte energiebesparende 
maatregel. Soms rijst er echter bij bouwers en verbouwers het vermoeden dat de 
luchtkwaliteit zou verminderen als er luchtdichter wordt gebouwd. De studie toont aan dat dat 
dit niet het geval is. Luchtdichter bouwen geeft vaak gelijke of zelfs betere luchtkwaliteit. 

- In geval van significante geluidshinder van buiten (LA > 60 dB), moet de akoestische 
performantie van ventilatieroosters en andere ‘zwakkere’ gevelelementen zoals vensters en 
rolluikkasten nauwgezet worden bestudeerd om te voorkomen dat gebruikers van het gebouw 
de roosters dichtzetten of afplakken wegens geluidshinder. In het bijzonder voor ruimten met 
functies die gevoelig zijn voor geluidshinder, zoals slaapkamers en klaslokalen, zijn 
akoestisch verbeterde roosters en akoestische beglazing aan te raden. Architecten en hun 
cliënten moeten gesensibiliseerd worden over de nood aan een goede geluidsisolatie van 
akoestisch zwakke gevelelementen in functie van geluidshinder afkomstig van buiten. Op die 
manier vergroot de zekerheid dat de ventilatieroosters correct worden gebruikt en dat ze dus 
een voldoende luchtdebiet toevoeren.  

 

 

  



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             152 

 

4.7.2 Studie betreffende het onderzoek naar een draagvlak voor het invoeren van 
kwaliteitseisen voor ventilatievoorzieningen  

Voorstel 

Het VEA verwerkte een aantal van bovenstaande suggesties en beleidsaanbevelingen in een studieopdracht 
rond de kwaliteit van ventilatievoorzieningen. De studie is gestart in maart 2013 en wordt uitgevoerd door het 
WTCB, in consortium met de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, INIVE en ICEE SARL. Het 
onderzoek zal lopen tot in het voorjaar van 2014. 

Het doel van het onderzoek is om verschillende opties voor kwaliteitseisen voor ventilatievoorzieningen uit te 
werken. In de opleveringsfase van een bouwproject moet er worden gekeken naar het voldoen aan de 
gestelde debietseisen. Er moet ook verder gekeken worden dan enkel de installatie- en opleveringsfase. Ook 
de opties voor kwaliteitseisen nà oplevering van een bouwproject, dus op het gebruik en/of het onderhoud, 
moeten worden belicht. In de studie moet ook worden onderzocht en weergegeven of er een voldoende 
draagvlak bestaat voor het invoeren van de voorgestelde kwaliteitseisen en welke kwaliteitseisen in welke 
mate worden gedragen door de sector. Op basis daarvan moeten de onderzoekers een voorstel van 
kwaliteitskader opstellen.  

Het VEA hecht een groot belang aan het verhogen van de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen met het 
oog op het realiseren van een gezonder binnenklimaat. Het VEA is voorstander om in de 
energieprestatieregelgeving ook kwaliteitseisen voor ventilatievoorzieningen op te nemen.  

Het VEA staat open om kwalitatieve initiatieven of voorstellen naar kwaliteitsverbetering van 
ventilatievoorzieningen te onderzoeken en te steunen. 

4.7.3 Ventilatiesysteem – gelijktijdigheid van debieten  

Probleem 

In de energieprestatieregelgeving is er een verplichting om per ruimte ventilatievoorzieningen te hebben die 
een bepaald debiet kunnen leveren. Noch de wetgeving noch de normen waarnaar verwezen wordt, 
beschrijven duidelijk dat in elke ruimte gelijktijdig het minimaal geëiste debiet gehaald moet kunnen worden.  

Het VEA heeft in het ventilatiedocument residentieel het volgende standpunt ingenomen: de ventilatie-
installatie moet zo ontworpen en gebouwd worden dat het vereiste mechanische toevoer- en/of afvoerdebiet 
overal gelijktijdig kan worden gerealiseerd. Als in bepaalde zones het minimaal geëiste ontwerpdebiet slechts 
bereikt kan worden door het debiet in andere zones tot beneden het minimaal geëiste ontwerpdebiet te 
regelen, zou niet mogen worden toegestaan. De installatie moet met andere woorden kunnen worden 
afgesteld zodat het minimaal geëiste ontwerpdebiet overal gelijktijdig kan worden gerealiseerd.  

Een bijkomend probleem is dat de wetgeving momenteel niet bepaalt hoe aangetoond moet worden dat 
mechanische ventilatiesystemen de vereiste debieten behalen. Het is niet verplicht om een meetrapport voor 
te leggen, hoewel dat het enige is dat staaft dat het geplaatste systeem daadwerkelijk de vereiste debieten 
behaalt. Het uitvoeren van een labotest (zoals bij natuurlijke ventilatieroosters) is niet mogelijk. Bij 
mechanische ventilatiesystemen hangt het debiet immers af van drukval in de kanalen, luchtlekken, inregeling 
monden … . Dit maakt dat een correcte plaatsing van het systeem belangrijk is voor de prestaties van het 
ventilatiesysteem. Enkel een meting in situ kan de prestaties controleren. Bovendien zou een test waarbij de 
regeling eerst zo ingesteld wordt dat het debiet van de woonkamer voldoet, en daarna anders ingesteld wordt 
zodat het debiet van de slaapkamers voldoet, momenteel voldoen is om conformiteit van de 
ventilatievoorzieningen aan te tonen. 

Het standpunt uit het ventilatiedocument op vlak van gelijktijdigheid van de debieten kan momenteel niet 
gehandhaafd worden omdat er geen duidelijke rechtsgrond voor is. Het standpunt juridisch vastleggen is 
zinvol omdat er een grens moet zijn voor het debiet dat een toestel moet kunnen halen. Het is immers niet de 
bedoeling dat de capaciteit van het toestel bepaald wordt enkel op basis van de ruimte met het grootste 
debiet. Dit zou leiden tot systemen die te klein gedimensioneerd worden en dus onvoldoende performant zijn.  

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/ventilatiedocumentresidentieel.pdf
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Voorstel 

Het VEA stelt voor om in bijlage IX bij het Energiebesluit op te nemen dat het aantonen van de 
overeenstemming tussen de geëiste en de gerealiseerde debieten onder door de minister te bepalen 
omstandigheden (waaronder de gelijktijdigheid), kan worden vereist. 

De ventilatie-installatie van een residentieel gebouw moet zo worden ontworpen en gebouwd dat het 
mechanische toevoer- en/of afvoerdebiet overal gelijktijdig kan worden gerealiseerd. Het ontwerp waarbij 
bepaalde zones het minimaal geëiste ontwerpdebiet slechts kunnen bereiken als het debiet in andere zones 
wordt geregeld tot beneden het minimaal geëiste ontwerpdebiet, is niet toegestaan. Bij een meting op de 
nominale ventilatorstand moeten de minimaal geëiste debieten overal gelijktijdig gehaald worden. 

4.7.4 Andere wijzigingen ventilatie residentieel  

Het VEA stelt op vlak van residentiële ventilatie een aantal problemen en verbeterpunten vast.  

Het is in de norm niet volledig duidelijk dat verschillende ventilatiesystemen (A, B, C, D) niet gecombineerd 
mogen worden. Het standpunt van het VEA is dat deze niet gecombineerd mogen worden omdat zij elkaars 
werking kunnen verstoren. Het VEA stelt voor dit op te nemen in de wetgeving om duidelijkheid te scheppen.  

Artikel 9.1.16 van het Energiebesluit stelt dat er ventilatie-eisen gelden voor een nieuw gebouwd toegevoegd 
deel. Voor de berekening van het minimaal vereiste debiet moet gerekend worden met de nieuw gecreëerde 
oppervlakte. Bij een uitbreiding in de hoogte kan er niet altijd gesproken worden van nieuwe en bestaande 
oppervlakte omdat dit soms over dezelfde oppervlakte gaat. Dit kan leiden tot de interpretatie dat er geen 
‘nieuwe’ oppervlakte is (en dus is het minimaal vereiste debiet nul) of dat de volledige oppervlakte nieuw is. 
De juridisch meest correct interpretatie is dat de volledige ruimte met bijhorende vloeroppervlakte als nieuw 
beschouwd wordt. Het VEA stelt voor dat in een dergelijk geval het debiet moet worden berekend op basis 
van de volledige oppervlakte onder het vernieuwde dak.  

Bij een verbouwing is het onduidelijk of er eisen gelden bij het vervangen (of toevoegen) van een dakkoepel. 
Bij een dakkoepel is het technisch veel moeilijker een toevoerrooster te plaatsen. Indien dit toch geplaatst 
wordt zal het in praktijk niet goed werken. Daarom is het niet logisch dat er eisen gelden bij het vervangen of 
toevoegen van een dakkoepel. 

In bijlage IX van het Energiebesluit moet onder artikel 1.c. laatste puntje ‘bijlage VI’ gewijzigd worden in 
‘bijlage II’. Het gaat hier immers over bijlage II van de NBN D50 002. 

4.7.5 Andere wijzigingen ventilatie niet-residentiëel 

Het VEA stelt op vlak van niet-residentiële ventilatie een aantal problemen en verbeterpunten vast. 

Kleedkamers 

Momenteel is er verwarring over het ruimtetype “kleedkamers” beschreven in tabel 1 van Bijlage X bij het 
Energiebesluit. Deze verwarring ontstaat omdat tabel 1 de ruimtes bestemd voor menselijke bezetting 
weergeeft. Doorgaans zijn kleedkamers echter ruimtes niet bestemd voor menselijke bezetting omdat 
dezelfde personen er niet voor langere tijd verblijven. Het type kleedkamers zoals weergegeven in tabel 1, is 
enkel van toepassing in gevallen waar iemand permanent in de kleedruimte verblijft (bijvoorbeeld iemand die 
instaat voor make-up). De verwarring wordt het best opgelost door in tabel 1 achter de benaming 
“kleedkamers” de verduidelijking ‘(waarin personen tewerkgesteld zijn)’ toe te voegen.  

Eis aan de SFP van ventilatoren 

In bijlage X bij het Energiebesluit staat onder 7.6 (Energieverbruik van de ventilatoren) het volgende: 

De ventilatoren behoren tot de categorie SFP 1, SFP 2 of SFP 3. 

Rond deze Specific Fan Power (SFP) is er een groot gebrek aan duidelijkheid in de normen. De definities zijn 
niet helder verwoord en voor verschillende interpretaties vatbaar; ze variëren van document tot document en 
in de loop der tijd, bijv. NBN EN 13779: 2004 en 2007,… .  Bovendien is het in de praktijk niet eenvoudig om 
na te gaan wat de waarde van de SFP is. Dit vereist een in situ meting van de vermogensopname en het 
debiet van de ventilator.  
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Een ander element is dat deze eis te absoluut is en moeilijk haalbaar wordt als bijkomende componenten 
worden toegevoegd, die ook hun functie hebben: hoog rendementswarmteterugwinning, filters, verwarmings- 
of koelbatterij ... .  

Een paar jaar geleden is in de “FAQ ventilatie documenten” besloten deze problematiek niet te behandelen. 
Onvermijdelijk blijft de vraag regelmatig terug opduiken. Om hier in de toekomst geen verdere tijd en energie 
aan te verliezen heeft het WTCB aan het EPB-platform voorgesteld deze eis weg te laten zodat het probleem 
uit de regelgeving wordt verwijderd. Om het hernummeren van de hoofdstukken te vermijden, stelt het VEA 
voor om het hoofdstuk te behouden, te expliciteren dat er geen specifieke energie-eis is en te verwijzen naar 
de E-peilberekening voor de inrekening van het energieverbruik van de ventilatoren.  
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4.8 Aandeel hernieuwbare energie  

Op 28 september 2012 keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit goed dat de volgende verplichting 
uit de Europese Richtlijn 2009/28/EG in de Vlaamse regelgeving implementeert: in alle nieuwe gebouwen en 
gebouwen met een ingrijpende renovatie moeten minimumniveaus van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen worden gebruikt. 

Uit de praktische uitvoering van het besluit is echter gebleken dat één van de mogelijkheden om dat minimum 
aandeel hernieuwbare energie te voorzien, namelijk de participatie in hernieuwbare energieprojecten binnen 
de provincie, niet werkbaar is. Daarnaast werd het toepassingsgebied beperkt tot die gebouwen waarvoor een 
methodiek voor de berekening van het E-peil bestaat. Momenteel zijn dat dus enkel woon-, kantoor- en 
schoolgebouwen. Aangezien er in de nabije toekomst ook een E-peil-berekening voor “andere specifieke 
bestemmingen” zal worden ingevoerd, zullen ook deze gebouwen een aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen moeten halen.  

Participatie 

Er is in het besluit een onderscheid gemaakt tussen enerzijds eengezinswoningen en anderzijds grote 
woongebouwen, kantoren en scholen. In beide gevallen zijn verbeteringen wenselijk: 

- Voor ééngezinswoningen kan gekozen worden uit een lijst van zes opties. Eén van deze 
opties is het investeren in het een hernieuwbare energieproject binnen de provincie. Voor 
particulieren zal deze mogelijkheid om te participeren in praktijk echter nooit gebruikt kunnen 
worden. Hierdoor zal dat artikel steeds dode letter blijven. Het besluit vereist immers een 
rechtstreekse link tussen de participant (particulier) en het project (bijvoorbeeld een 
windmolen). In praktijk wordt bijna altijd gewerkt via investerings- en financieringsholdings. 
Een rechtstreekse participatie is niet haalbaar. Een mogelijkheid is om de particulieren te 
groeperen en bijvoorbeeld te laten inschrijven op een obligatielening van een 
financieringsholding, waarbij deze financieringsholding de opgehaalde middelen gebruikt om 
rechtstreeks te investeren in hernieuwbare energieprojecten (die dan worden ondergebracht 
in zogenaamde “Special Purpose Vehicles”).  

- Grote woongebouwen, kantoren en scholen kunnen de zes opties combineren om in totaal 
10kWh hernieuwbare energie op te wekken, per m² bruikbare vloeroppervlakte. Aangezien dit 
een “EPB-eis” is, moet dee aangifteplichtige volgens het EPB-decreet hieraan voldoen. Bij 
scholen gaat het echter vaak om DBFM-projecten (Design, Build, Finance, Maintain), waarbij 
de private partner de aangifteplichtige is. De contracten tussen deze private partners en de 
scholengemeenschappen lopen vaak al lang, waardoor er zich een probleem van financiering 
stelt. Om toe te laten dat ook de scholen zelf participeren, en niet enkel de aangifteplichtigen, 
is een wijziging van het besluit nodig: er moet bij de optie van participatie expliciet 
aangegeven worden dat het niet noodzakelijk de aangifteplichtige is die moet participeren. 

Het VEA stelt voor om de zesde optie, de participatie in een hernieuwbare energie-project, aan te vullen zodat 
het voor particulieren naast het rechtstreeks participeren in een project, ook mogelijk is om dat via een 
financieringsholding te doen. Het is wel belangrijk dat er een link blijft tussen participant en project. Dit hoeft 
geen rechtstreekse link te zijn. Zolang er kan worden achterhaald in welk concreet project het geld van de 
participant  wordt geïnvesteerd, wordt de geest van de regelgeving hierdoor niet gewijzigd.   

Aandeel hernieuwbare voor alle niet-residentiële gebouwen vanaf 2015  

De huidige regelgeving legt enkel aan woongebouwen, kantoren en scholen, de gebouwen waarvoor een E-
peil wordt berekend, op  dat een minimum aandeel energie uit hernieuwbare bronnen moet worden gehaald. 
Enkel voor die gebouwen kan dat aandeel gekwantificeerd worden. Als er voor de “andere specifieke 
bestemmingen” een methode beschikbaar zal zijn om het E-peil te berekenen, is het logisch om ook voor 
deze gebouwen een minimum aandeel hernieuwbare energie te eisen. Er is geen enkele reden om voor 
dergelijke gebouwen een andere minimum niveau te eisen dan voor scholen of kantoren. Het VEA stelt dus 
voor om voor alle niet-residentiële gebouwen waarvan de vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 
2015, te eisen dat minimaal 10kWh/m² uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald.  
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4.9 Uitzonderingen  

4.9.1 Eisen aan onroerend Erfgoed  

Op 5 maart 2012 vond een eerste structureel overleg plaats tussen het VEA en het agentschap Onroerend 
Erfgoed. Deze overlegvergaderingen hebben als doel om het Vlaamse energiebeleid en het beleid onroerend 
erfgoed optimaal op elkaar af te stemmen en zo mogelijk elkaar te versterken. Op dit overleg werden enkele 
afspraken gemaakt. Een van de afspraken houdt in dat Onroerend erfgoed een insteek levert voor de 
tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving. Onroerend erfgoed stelde hiervoor een nota op 
die evalueert of de huidige energieprestatieregelgeving strookt met de prioriteiten die Onroerend Erfgoed stelt 
over het behoud van erfgoedwaarden. In de nota worden volgende verbeterpunten aangehaald:  

- De vrijstellingen voor beschermde gebouwen en gebouwen opgenomen in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed zijn niet overzichtelijk; 

- De betekenis van het begrip ‘herbouw’ en ‘verbouwing’ is in de context van de 
energieprestatieregelgeving onduidelijk en verschilt van de definitie bij Onroerend Erfgoed; 

- Voor de vrijstellingen moet steeds worden verwezen naar de ‘vastgestelde’ inventaris van het 
bouwkundig erfgoed; 

- De administratie voor de individuele afwijking van de eisen voor monumenten kan 
eenvoudiger. 

Op 28 januari 2013 zat het VEA opnieuw samen met het agentschap Onroerend Erfgoed om deze nota te 
bespreken. Uit dit overleg volgden volgende afspraken en aandachtspunten: 

- De eisen en uitzonderingen voor Onroerend Erfgoed zijn niet overzichtelijk omdat de 
wetteksten niet overal analoog zijn opgesteld. Op vlak van onroerend erfgoed kunnen twee 
categorieën onderscheiden worden. De categorieën zijn enerzijds de beschermde 
monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, 
stads- of dorpsgezicht en anderzijds de gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van 
het bouwkundige erfgoed. Voor de beschermde gebouwen zijn in de wetteksten de eisen 
beschreven en niet de vrijstellingen. Voor de gebouwen opgenomen in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed zijn de vrijstellingen beschreven en niet de eisen. Het VEA stelt voor de 
verwoording gelijk te stellen voor beide categorieën zonder de inhoud van de eisen te 
wijzigen. 

- Voor onroerend erfgoed betekent een herbouw hetzelfde als een reconstructie. In de 
energieprestatieregelgeving begrijpt men onder herbouw het terug bouwen van een nieuw 
gebouw na een sloop. In de energieprestatieregelgeving is een schildeel pas verbouwd als de 
draagstructuur van het schildeel wordt vervangen. Het VEA stelt voor beide begrippen 
duidelijk te definiëren en op te nemen in de wetgeving.  

- Onroerend Erfgoed merkt op dat er een verschil is tussen de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed en de ‘vastgestelde’ inventaris van het bouwkundig erfgoed. Er moet worden 
verwezen naar de ‘vastgestelde’ inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het VEA stelt voor 
om in artikel 9.1.24 van het Energiebesluit het woord ‘vastgestelde’ in te voegen tussen 
‘Gebouwen die opgenomen zijn in de’ en ‘inventaris van het bouwkundig erfgoed’.  

- Bij de verbouwing van monumenten gelden minimale isolatie-eisen voor het dak en de vloer. 
Een afwijking is mogelijk als de toepassing van die eisen het karakter of aanzicht van het 
gebouw op onaanvaardbare wijze zou veranderen. De afwijking moet worden aangevraagd 
bij het VEA per aangetekend schrijven binnen de drie maanden na de datum van de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Onroerend Erfgoed stelt voor de afwijking te 
laten toestaan door de erfgoedconsulent. Het VEA gaat niet in op dit voorstel omdat de 
bevoegdheid voor de toekenning van vrijstellingen en afwijkingen bij de minister ligt. 
Bovendien heeft het VEA sinds de invoering van de eisen en bijhorende 
afwijkingsmogelijkheid op 7 september 2011 maar één aanvraag tot afwijking voor 
monumenten ontvangen. 

Op het overleg van 28 januari werden de eisen aan installaties zoals beschreven in 0 besproken. Voor de 
invoering van deze eisen worden in het kader van onroerend erfgoed geen specifieke moeilijkheden verwacht. 
Het VEA stelt voor om geen uitzonderingen te voorzien voor onroerend erfgoed op vlak van systeemeisen.  
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4.9.2 Aanvraagtermijn voor individuele vrijstellingen en afwijkingen 

Artikel 9.1.30 van het Energiebesluit legt vast dat individuele vrijstellingen of afwijkingen uiterlijk drie maanden 
na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning bij het VEA moeten worden aangevraagd. Het VEA 
ontvangt jaarlijks enkele aanvragen die wegens het verstrijken van deze periode niet ontvankelijk zijn. In 
praktijk betekent dit voor sommige van deze dossiers dat een boete wordt gesteld voor het niet voldoen aan 
de EPB-eisen, terwijl het voldoen aan de eisen in praktijk niet mogelijk is. Om aan deze problematiek 
tegemoet te komen stelt het VEA voor de aanvraagtermijn te verlengen. Het VEA stelt voor dat de 
uitzonderingsaanvraag bij het VEA moet worden ingediend voor de start van de werken en uiterlijk 9 maanden 
na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.  

4.9.3 Algemene vrijstellingen en afwijkingen 

Sinds de vorige evaluatie werden op vlak van ventilatie verschillende vrijstellingen en afwijkingen (al dan niet 
algemeen) aangevraagd. Daarnaast nam het VEA in het ventilatiedocument soms het standpunt in dat 
bepaalde situaties waren vrijgesteld van de ventilatie-eisen zonder dat dit juridisch afgedekt was. Het VEA 
stelt voor om de frequent voorkomende situaties, waarvoor een gegronde redenen tot vrijstelling of afwijking 
is, op niveau van een Besluit van de Vlaamse Regering op te nemen in de methode. 

‘Ruimtes niet voor menselijke bezetting’ (RNMB) met zeer kleine oppervlaktes en dus een zeer klein debiet 
(bijvoorbeeld bezemkasten en kleine sassen) worden door bouwheren in praktijk niet geventileerd omdat de 
kost van de ventilatievoorzieningen niet opweegt ten opzichte van het nut. Deze kost is vaak groter dan de 
boete. Hierdoor wordt er gekozen voor de boete. Het VEA volgt deze redenering, zij het enkel voor 
opslagruimtes. Voor kleine sassen is het mogelijk om met eenvoudige doorstroomopeningen te voldoen aan 
de regelgeving zonder grote meerkost. Het VEA stelt voor dat zeer kleine opslagruimtes (< 2 m²) niet 
geventileerd moeten worden. 

Omwille van brandveiligheid worden vaak branddeuren geplaatst tussen twee ruimtes waartussen ook 
doorstroomventilatie nodig is om aan de ventilatie-eisen van (één van) de ruimten te voldoen. Om aan de 
eisen voor brandveiligheid te blijven voldoen moet een brandwerend rooster worden geplaatst als 
doorstroomopening. Dit leidt tot een meerkost. In bepaalde gevallen wordt een branddeur geplaatst die altijd 
open staat en enkel sluit in geval van brand. Punt 7.8 van Bijlage X stelt dat doorstroomopeningen vast (niet-
regelbaar) zijn. Strikt genomen kan de deur gesloten worden en moet er in de deur een doorstroomopening 
voorzien worden. Omwille van de meerkost door de brandwerendheidseisen van het doorstroomrooster en de 
zeer beperkte meerwaarde van het rooster (deur staat permanent open) stelt het VEA voor permanent 
geopende branddeuren te beschouwen als een doorstroomopening. 

In principe gelden momenteel ventilatie-eisen voor koelcellen, leidingschachten, tochtsassen, 
hoogspanningscabines en ruimtes voor persluchtinstallaties. In haar communicatie neemt het VEA al het 
standpunt in dat koelcellen, leidingschachten en tochtsassen speciale ruimtes zijn. Dit is juridisch niet correct 
omdat er in de definitie van speciale ruimten sprake is van een risico op speciale verontreiniging. Dit is in de 
opgesomde ruimtes niet het geval is. Voor hoogspanningscabines en ruimtes voor persluchtinstallaties werd 
een algemene uitzonderingsaanvraag ingediend omdat het technisch, functioneel of economisch niet 
haalbaar is om aan deze eisen te voldoen. Voor elk van deze ruimtes kan worden geargumenteerd dat het 
praktisch niet zinvol of haalbaar is om aan deze eisen te voldoen. Het VEA stelt daarom voor deze ruimten vrij 
te stellen van de ventilatie-eisen volgens Bijlage X. 
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5. Procedures, administratieve lasten en instrumenten 

Naar aanleiding van de EPB-evaluatie 2010 werd de evaluatieperiode voor de procedures en administratieve 
lasten aangepast naar vier jaar in plaats van om de twee jaar. Gemiddeld verloopt er twee jaar tussen de 
datum van de aanvraag van een vergunning en het indienen van de EPB-aangifte. Twee jaar is dan ook te 
kort om de impact van de vorige wijzigingen, ingevoerd  voor vergunningen vanaf 1/1/2012, te kennen.  

In dit hoofdstuk rapporteert het VEA over een aantal lopende projecten en stelt indien nodig een beperkte 
aanvulling op de wetgeving voor. 

5.1 Administratieve lastenverlaging  

Het regelgevend kader dat voor de energieprestatieregelgeving werd uitgewerkt, brengt een aantal 
procedurestappen en administratieve lasten met zich mee. In de evaluatie van 2010 werden een aantal 
knelpunten gedefinieerd:  

- de laattijdigheid van de EPB-berekeningen; 

- de administratieve last bij de opmaak van de startverklaring en de EPB-aangifte; 

- de indeling van het gebouw in de EPB-software. 

Daarnaast bepaalt het decreet rond het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer dat een grotere efficiëntie en 
effectiviteit in de dienstverlening door de overheid gerealiseerd moet worden. De overheid moet de 
administratieve lasten verlagen door de principes van eenmalige gegevensopvraging, authentieke 
gegevensbronnen en maximale gegevensdeling tussen administraties te hanteren. 

In 2012 zette het VEA een belangrijke stap in administratieve lastenverlaging door het optimaliseren van de 
energieprestatiedatabank en de uitwerking van de voorafberekening. Daarnaast finaliseerde het VEA in 2012 
een aantal analyses zodat de energieprestatiedatabank in 2013 gekoppeld kan worden aan andere 
authentieke gegevensbronnen. 

5.1.1 Energieprestatiedatabank  

In het kader van de energieprestatieregelgeving worden sinds januari 2006 tijdens het bouwproces door 
gemeenten en verslaggevers administratieve formaliteiten vervuld. Het VEA ontwikkelde de 
energieprestatiedatabank om de administratieve lasten van de procedures te beperken. Alle gegevens 
worden elektronisch doorgestuurd en centraal beheerd. Een tevredenheidsenquête van TNS Dimarso in 2011 
toonde een grote tevredenheid over de databank bij de verslaggevers. Toch kwamen een aantal stoorfactoren 
naar voor: het tijdrovende opzoeken van dossiers, de ingewikkelde structuur van de databank, het afzonderlijk 
moeten downloaden en uitprinten van formulieren, … . 

Het VEA ondernam de afgelopen jaren een aantal acties om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de 
verslaggever: 

- optimalisatie van de energieprestatiedatabank door een dossiergerichte structuur; 

- voorafberekening bij de startverklaring; 

- gelijktijdig indienen en downloaden van alle aangifteformulieren voor meerdere dossiers. 

Stand van zaken 

TNS Dimarso voerde een enquête uit in 2011 op een steekproef van 24 % actieve verslaggevers. De 
enquêteresultaten tonen dat: 

- een meerderheid tevreden is over de energiepestatiedatabank, maar niet echt uitgesproken 
(zie Figuur 47); 

- de tevredenheid zich vooral situeert over het ‘voorlopig kunnen indienen van aangiftes’ 
(48%), maar minder over de voorlopige startverklaring, de beschikbaarheid van de databank 
en de structuur van de applicatie (documentsgewijs); 

- er een beduidend kleinere tevredenheid is over de beschikbaarheid van de 
stedenbouwkundige vergunningen en zoekfuncties in de databank; 

- er een grote ontevredenheid is over de werkwijze van het indienen en downloaden van de 
EPB-aangiften. 



 

EPB evaluatie 2013–13 juni 2013             159 

 

 
Figuur 47 - Tevredenheid van de verslaggevers over de energieprestatiedatabank 

Bij het bekijken van de verhouding van de tevredenheidsscore ten opzichte van het belang van het aspect op 
de algemene tevredenheid (Figuur 48), komt het onderzoeksbureau tot volgende conclusie: de prioritaire 
acties met de grootste impact op de algemene tevredenheid zijn:  

- het verbeteren van de zoekfuncties; 

- het optimaliseren van de structuur van de databank; 

- het garanderen van een betere beschikbaarheid van de EPB-databank.  
Het aanpassen van een aantal punten waar de verslaggevers zeer ontevreden over zijn, zou de algemene 
tevredenheid maar beperkt doen toenemen. Die punten staan links onderaan in Figuur 48.

 
Figuur 48- Tevredenheidsaspecten over de energieprestatiedatabank 
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Als stoorfactoren noemt 3 op 4 verslaggevers minstens één van volgende ergernissen: het tijdrovende aspect 
bij het opzoeken van dossiers en het indienen van aparte documenten, het afzonderlijk moeten downloaden 
en uitprinten van formulieren, tijdelijke problemen op de databank door bugs, … . 

Om de administratieve lasten en stoorfactoren van verslaggevers te verlagen, bracht het VEA een aantal 
verbeteringen aan de energieprestatiedatabank aan: 

- de redesign van de databank; 

- de voorafberekening van de startverklaring; 

- de wijze van indienen van de EPB-aangifte. 

Redesign energieprestatiedatabank 

Het VEA lanceerde in oktober 2012 een nieuwe versie van de energieprestatiedatabank. Hierbij kreeg de 
energieprestatiedatabank een nieuwe frissere vormgeving. Daarnaast wijzigde de werking van de databank 
van documentgebaseerde structuur naar een dossiergebaseerde structuur. In deze dossiergebaseerde 
structuur worden alle documenten aan één kapstok gehangen: het energieprestatiedossier. Deze documenten 
kunnen startverklaringen, aangiftes, vergunningen, meldingen en een eventuele wijziging van verslaggever 
zijn. Vroeger moest de verslaggever de documenten afzonderlijk opzoeken en indienen. Nu vinden de 
verslaggevers deze terug in een overzicht per EPB-dossier. 

Het indienen van documenten gebeurt sinds oktober 2012 binnen het EPB-dossier. Dit werkt vlotter, 
overzichtelijker en levert zeker voor grote projecten (bijvoorbeeld een appartementsgebouw) een aanzienlijke 
tijdswinst op. De verslaggever kan zijn ‘meest recente dossiers’ raadplegen en via directe actie-iconen 
documenten aan zijn dossiers koppelen. Het scherm (zie Figuur 49) biedt een volledig overzicht over alle 
elementen uit het dossier. 

 

Figuur 49 - Voorbeeldscherm ‘Mijn EPB-dossiers’. 

Voor elk dossier krijgt de verslaggever een handig overzicht van alle documenten die gekoppeld zijn aan het 
project. Bovenaan de pagina staan algemene gegevens van het dossier. Onderaan zijn er een aantal 
tabbladen waarin de verslaggever de vergunning, startverklaring(en) en EPB-aangifte(s) kan raadplegen of 
handelingen kan uitvoeren (zie Figuur 50 ). 
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Figuur 50 - Voorbeeldscherm van een dossier in de nieuwe versie van de databank. 

Voorafberekening startverklaring 

Sinds 1 januari 2012 moet  er voor alle projecten een voorafberekening gemaakt worden voor de start van de 
werken. De voorafberekening zorgt er voor dat het bouwteam het project tijdig kan bijsturen, als blijkt dat de 
EPB-eisen niet worden gehaald. Op die manier worden verrassingen over het niet-voldoen aan de EPB-eisen 
en de daaraan gekoppelde geldboetes vermeden. 

De verslaggever gebruikt de EPB-software gebruikt voor het opmaken van de startverklaring met 
voorafberekening. De berekening voor de startverklaring is een analoge berekening als voor de EPB-aangifte. 
Slechts een beperkt aantal extra administratieve gegevens zijn toegevoegd in het softwarepakket. Het 
vroegere afzonderlijke webformulier voor de startverklaring wordt niet meer gebruikt. 

De administratieve lasten voor het indienen van de startverklaring werden beperkt door één startverklaring per 
deelproject/afzonderlijk gebouw te laten indienen. Alle subdossier van eenzelfde deelproject worden 
samengenomen in één startverklaring. Voor appartementsgebouwen met meerdere wooneenheden 
(subdossiers) betekent dat een tijdswinst. 

Indien er binnen een vergunning meerdere deelprojecten zijn (bijv. verschillende eengezinswoningen), dan 
kunnen de verschillende bestanden  in één stap opgeladen en verstuurd worden. Via e-mail krijgt de 
verslaggever feedback over de correctheid van het aangeleverde bestand (zie Figuur 51). 

 

Figuur 51 - Voorbeeld van e-mailnotificatie bij het versturen van bestanden naar de energieprestatiedatabank. 
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Elektronisch ondertekenen van de EPB-aangifte 

Via de webapplicatie www.energieprestatiedatabank.be dient een verslaggever in naam van de 
aangifteplichtige de EPB-aangifte elektronisch in als een voorlopige aangifte. De verslaggever legt de 
voorlopige aangifte aan de aangifteplichtige voor ter bespreking. Daarna kan de verslaggever de voorlopige 
aangifte definitief indienen. Na het indienen komen de officiële EPB-aangifteformulieren op de webapplicatie 
te staan, waar de verslaggever die kan afdrukken zodat hij en de aangifteplichtige(n) ze kunnen ondertekenen 
en bewaren. 

In het kader van het uitbouwen van de energieprestatiedatabank tot authentieke bron, worden sinds januari 
2012 bij het indienen van de EPB-aangifte het rijksregisternummer (of de karakteristieken waarmee het 
rijksregisternummer kan worden opgezocht) of het KBO-nummer van de verschillende partijen meegestuurd 
als identificatiemiddel. De verificatie van deze kenmerken is voorzien in een  release van de databank in 
2013. Tijdens de analyse onderzocht het VEA de mogelijkheid om de EPB-aangifte slechts in te dienen na 
elektronische fiattering door de aangifteplichtige en na elektronische handtekening door de verschillende 
actoren.  

In 2011 werd in een enquête aan verslaggevers gepolst naar hun visie over een fiattering door de 
aangifteplichtige om de EPB-aangifte in te dienen en een gezamenlijke elektronische ondertekening door alle 
partijen. Uit de navraag bleek dat verslaggevers: 

- het praktisch niet haalbaar vinden om alle aangifteplichtigen, die slechts eenmalig in contact 
komen met een vergunningsaanvraag, te verplichten de startverklaring of EPB-aangifte 
elektronisch te handtekenen. Als bovendien uit de EPB-aangifte blijkt dat er niet voldaan is 
aan de EPB-eisen, kan de aangifteplichtige gemakkelijker weigeren het document te 
ondertekenen of door te sturen; 

- voorstander zijn van de digitale handtekening door henzelf. Dit zou vooral grote 
verslaggevers tijdswinst opleveren. 

Het voorstel om alle partijen elektronisch te laten tekenen, werd daarom niet uitgewerkt. Het digitaal tekenen 
van de  EPB-aangifte door de verslaggever is wel voorzien in een nieuwe release van de databank rond mei 
2013. 

De komende jaren zal het voorstel voor het mandateren van de verslaggever en de elektronische 
handtekening door alle partijen opnieuw geëvalueerd worden. Dit zal gebeuren op basis van het project 
digitale bouwaanvraag (DBA) van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening. In dit project is de mogelijkheid 
voorzien dat bouwheren een architect kunnen fiatteren een vergunning aan te vragen. Een digitale 
ondertekening van de vergunningsaanvraag door alle partijen is ook mogelijk.  

Het VEA wacht de release en de eerste bevindingen van dit project af om een gelijkaardige werkwijze te 
hanteren voor de energieprestatiedatabank. Jaarlijks zijn er verschillende verplichte aanpassingen aan de 
energieprestatiedatabank in het kader van wijzigingen in de wetgeving en vereisten van de privacycommissie. 
Het VEA kan niet alle wensen gelijktijdig realiseren en stelt daarom haar prioriteiten vast. Op dit vlak leek het 
interessant om de ervaringen van andere beleidsdomeinen af te wachten. 

Het indienen van de EPB-aangifte 

Bij de optimalisatie van de databank probeerde het VEA de administratieve last voor het indienen van de 
EPB-aangifte te verlagen. 

De EPB-aangifte wordt opgemaakt per wooneenheid of per eenheid van bestemming. Vroeger moest de 
verslaggever per eenheid (appartement/woning) een bestand genereren uit de EPB-software, elk bestand 
afzonderlijk opladen en afzonderlijk koppelen aan de vergunning om het document in te dienen. Per eenheid 
moesten ook tot vijf verschillende formulieren worden gedownload en afgedrukt.  

Om die administratieve last in te perken is het nu mogelijk om verschillende aangiftebestanden van eenzelfde 
vergunning in een dossier in één stap op te laden en in te dienen (zie Figuur 52). Daarnaast kunnen de 
verschillende aangifteformulieren in één enkele stap gedownload worden door de verslaggever, in plaats van 
die bewerking per EPB-aangifte vijf keer te moeten uitvoeren. 

 

http://www.energieprestatiedatabank.be/
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Figuur 52 - Voorbeeldscherm voor het indienen van meerdere EPB-aangiftes voor één dossier. 
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5.1.2 Aard van het werk en indeling van het gebouw  

De EPB-eisen die van toepassing zijn op een bepaald gebouw zijn afhankelijk van de ‘aard van het werk’ 
(nieuwbouw, renovatie, functiewijziging,…) en van de bestemming van het gebouw (wonen, kantoor, school, 
industrie). Uit de evaluatienota van 2010 is gebleken dat de huidige indeling van het gebouw in elf soorten 
werkzaamheden voor veel verwarring en foutief ingedeelde projecten zorgt.  De VEA-helpdesk ontvangt ook 
veel vragen over hoe een gebouw moet ingedeeld worden.   

Uit de praktijk blijkt dat de administratieve lasten veel kunnen verlaagd worden door de huidige indeling van 
de bouwprojecten sterk te vereenvoudigen, vooral bij kleine verbouwingsprojecten. Ook bij de andere 
gewesten is de indeling van het gebouw volgens de aard van het werk veel eenvoudiger.  

In de evaluatienota van 2010 werd voorgesteld om de huidige indeling volgens de ‘aard van het werk’ te 
vereenvoudigen naar een indeling met de volgende 3 categorieën:  

1. Nieuwbouw (of gelijkwaardig) 

= het optrekken van een nieuw gebouw of het optrekken van een groot nieuw deel aan een bestaand gebouw 
(groot = met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens één wooneenheid), al dan niet 
voorafgegaan door sloopwerken, of het ontmantelen van een gebouw (‘ontmantelen’ = het verbouwen van 
een gebouw met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het 
gebouw behouden blijft, maar waarbij de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat en 
minstens 75 % van de gevels worden vervangen). 

2. Renovatie 

= het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw met inbegrip van het optrekken 
van een klein nieuw deel aan een bestaand gebouw (‘klein’ = met een beschermd volume kleiner dan of gelijk 
aan 800 m³ en zonder extra wooneenheden), al dan niet voorafgegaan door sloopwerken. 

3. Functiewijziging met een beschermd volume dat groter is dan 800 m³ 

= het wijzigen van de functie van een bestaand gebouw of een deel ervan met een beschermd volume groter 
dan 800 m³. Het betreft een functiewijziging waarna, in tegenstelling tot vroeger, energie verbruikt wordt om 
een specifiek binnenklimaat te realiseren voor mensen, of het wijzigen van een industriële bestemming in een 
woon-, kantoor- of schoolbestemming. Andere functiewijzigingen worden beschouwd als renovaties. 

De nieuwe indeling van het gebouw is opgenomen in de nieuwe EPB-software van de tweede generatie (zie 
5.2). De wijziging zal in 2013 worden doorgevoerd via een ministerieel besluit en zal verplicht gebruikt moeten 
worden bij projecten met een aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning (of meldingsdatum) 
vanaf 01/01/2014.  
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5.1.3 Energieprestatiedatabank als authentieke gegevensbron  

Met de energieprestatiedatabank beschikt het VEA over een elektronische gegevensbron met een schat aan 
informatie over de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen. Om een elektronische ontsluiting 
van de gegevens over de energieprestatie van gebouwen naar andere overheidsdiensten te realiseren, is er 
nood aan het uitbouwen van de databank als een authentieke bron voor energieprestatiegegevens. 
Daarnaast zou de energieprestatiedatabank zelf zoveel mogelijk authentieke bronnen moeten aanspreken om 
te vermijden dat gegevens opgevraagd worden bij burgers of bedrijven die al bij de overheid gekend zijn.  

In 2012 liet het VEA een aantal analyses uitvoeren om in 2013 de unieke identificatie op een aantal vlakken te 
realiseren: 

- unieke identificatie van de verslaggever: toegangs- en gebruikersbeheerssysteem voor 
persoons-, firma- en diplomagegevens van verslaggevers; 

- unieke identificatie van de aangifteplichtigen. 

In de komende jaren zal het actieterrein verschuiven naar de koppeling van de Energieprestatiedatabank aan 
de centrale databank met vergunningen om de administratieve last van gemeenten (versturen 
vergunningsgegevens) te verminderen. 

Unieke identificatie verslaggevers 

Een adequaat toegangs- en gebruikersbeheerssysteem is een cruciale schakel in het uitbouwen van een 
authentieke gegevensbron.  

De energieprestatieregelgeving stelt een diplomavereiste aan de natuurlijke persoon of aan de zaakvoerder, 
bestuurder of werknemer van een rechtspersoon, om de taak als verslaggever te kunnen uitvoeren.  

Houders van het diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel 
ingenieur, technisch ingenieur, bio-ingenieur, interieurarchitect (afgeleverd vanaf 2011), of een daarmee 
gelijkgesteld buitenlands diploma, kunnen aldus optreden als verslaggever. 

Het wijzigingsdecreet van 18 november 2011 bepaalt dat het VEA de registratie van een verslaggever kan 
schrappen als zij vaststelt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet aan die diplomavoorwaarden 
voldoet én toch optreedt als verslaggever. 

Art. 13.4.7/1. § 1. Het Vlaams Energieagentschap kan verslaggevers die blijk geven van kennelijke 
onbekwaamheid of die activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met de bepalingen van artikel 11.1.6, § 1, 
tweede lid, schorsen in hun activiteiten, vermeld in dit decreet, voor een termijn die het Vlaams 
Energieagentschap zelf bepaalt. 

§ 2. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van de beslissing van het Vlaams 
Energieagentschap, kan de betrokken verslaggever bij wege van aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs beroep aantekenen bij de minister. De verslaggever kan vragen om gehoord te 
worden. De minister of zijn gemachtigde neemt een beslissing binnen een termijn van dertig 
kalenderdagen, die ingaat op de dag waarop het beroep is ontvangen. Als de minister of zijn 
gemachtigde zijn beslissing niet heeft betekend binnen de in het vorige lid bepaalde termijn, wordt 
ervan uitgegaan dat het beroep werd ingewilligd. 

Fase 1 

Momenteel registreert de verslaggever zich in de Energieprestatiedatabank zonder tussenkomst van het VEA. 
Het VEA vraagt steekproefsgewijs het diploma van de verslaggevers op. Indien uit controle blijkt dat een 
verslaggever niet beschikt over het juiste diploma en zich toch registreerde en de functie van verslaggever 
uitoefent, voert het VEA sinds het in werking treden van het wijzigingsdecreet de volgende handhaving uit:  

- na de vaststelling maant het VEA de verslaggever aan om binnen een gestelde termijn 
zijn/haar activiteiten als verslaggever te staken;  

- in die aanmaning stelt het VEA dat de verslaggever alle actieve dossiers moet overdragen 
aan een verslaggever die wel voldoet aan de gestelde diplomavoorwaarden;  

- via een beheersfunctie op de EPB-Front-Office (zie Figuur 53) ontzegt het VEA de 
verslaggever ook de toegang tot de Energieprestatiedatabank, door hem als verslaggever te 
schrappen. 
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Figuur 53: Voorbeeldscherm voor het beheer van de verslaggever: schrappen registratie 

Als blijkt dat die persoon bij het verstrijken van de gestelde termijn zijn/haar activiteiten als verslaggever niet 
stopzet, maar verderzet onder een andere registratie én dat de actieve dossiers niet zijn overgedragen aan 
een andere verslaggever, legt het VEA hem/haar een boete op van 500 euro per ingediende EPB-aangifte. 

Fase 2 

Met een nieuwe release van de energieprestatiedatabank (juni 2013) zal de diploma-voorwaarde meteen 
afgetoetst worden bij de registratie van de verslaggever.  

Diploma’s behaald na 2000 zijn opgenomen in het centraal register van de LED-databank (Leer- en 
Ervaringendatabank) van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. Voor bestaande en 
nieuwe registraties zal de databank de correctheid van het diploma na 1999 meteen bij het eerste aanmelden 
verifiëren met de diplomadatabank. 

Voor diploma’s behaald voor 2000 moet elke verslaggever bij een nieuwe registratie en bij het eerste 
aanmelden voor een bestaande registratie zijn diploma elektronisch opladen. Het VEA verifieert dit diploma. 

Als blijkt dat de persoon niet beschikt over het juiste diploma nodigt het VEA hem/haar uit op een hoorzitting. 
Na de hoorzitting wordt de registratie al dan niet geschrapt en de toegang tot de databank ontzegd. Op die 
manier is de toegangscontrole op basis van het diploma van de verslaggever volledig sluitend. 

Daarnaast zal de energieprestatiedatabank gekoppeld worden aan authentieke bronnen voor de unieke 
identificatie van natuurlijke personen (via het VKBP) en rechtspersonen (via het VKBO). Bij het aanmelden op 
de databank zal de identiteit van bestaande en nieuwe gebruikers geverifieerd worden. Als de naam van 
bestaande verslaggevers in de databank niet overeenkomt met de officiële naam, wordt de persoon de 
toegang tot de databank ontzegd. Ook hier zal het VEA de persoon in kwestie uitnodigen op een hoorzitting. 
Na de hoorzitting neemt het VEA een beslissing. 

Fase 3 

Een ander aspect van het gebruikers- en toegangsbeheer bestaat uit het verifiëren van de werkrelatie van 
verslaggevers ten aanzien van een firma (rechtspersoon). Het VEA wil nagaan of een natuurlijke persoon wel 
handelingen kan verrichten in de databank voor en in naam van een rechtspersoon. Onderzoek van de 
authentieke bronnen voor de unieke identificatie en de verificatie van die mandaten van gebruikers brengt 
echter aan het licht dat er problemen zijn qua beschikbaarheid en data-kwaliteit van de bronnen over de 
werkrelaties (‘Geef functiehouders’ van het VKBO en ‘Geef werkrelaties’ van het RSZ). 

De webservice ‘Geef functiehouders’ van het VKBO werd nooit eerder gebruikt door een overheidsdienst. De 
datakwaliteit van de gegevens kan in vraag gesteld worden: omdat een registratie in deze databank betalend 
is, zijn gegevens niet volledig, vaak verouderd, en niet up to date. De bron bevat bovendien niet alle 
zaakvoerders en bestuurders van firma’s. Ook eenmanszaken zijn zelden in deze bron geregistreerd; 
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De webservices ‘Geef functiehouders’ (VKBO) met zaakvoerders/algemeen bestuurders en ‘Geef 
werkrelaties’ met werknemers binnen een firma bieden momenteel geen mutaties aan als service.  

Het VEA volgt de evoluties over deze bronnen verder op.  

Unieke identificatie aangifteplichtigen 

In 2012 startte het VEA een analyse voor de unieke identificatie van aangifteplichtigen op. In deze analyse 
werd ook nagegaan hoe het VEA haar handhavingsprocessen kan optimaliseren via de backoffice door deze 
te koppelen met de authentieke bronnen. Op die manier kan het VEA: 

- op eenvoudige wijze bij elke correspondentie (aanmaningen, uitnodigingen hoorzitting) de 
domicilie-adressen checken zonder daarvoor een derde te belasten; 

- de juiste persoon beboeten; 

- deze gegevens meegeven als een invordering door de centrale invorderingscel nodig is; 

- unieke identificatiegegevens van de aangifteplichtigen uitwisselen met andere 
overheidsdiensten voor het correct toekennen van de financiële tegemoetkomingen voor 
energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld vermindering van onroerende voorheffing voor 
lage-energiewoningen). 

Door dringende releases in het kader van wijzigende wetgeving en aanbevelingen van de privacycommissie, 
kon de analyse voor de aanpassingen voor de unieke identificatie van de aangifteplichtigen pas begin 2013 
gefinaliseerd worden. Een release is voorzien in het najaar van 2013. 

Authentieke bron met vergunningen 

In 2012 volgde het VEA het project over de digitale bouwaanvraag van het Departement Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed op. Aangezien dit project vertraging oploopt, kan het VEA de 
aanpassingen die nodig zijn om de digitale vergunningen en meldingen uit het centrale register te kunnen 
inlezen in de Energieprestatiedatabank pas analyseren in de zomer van 2013. Tegen eind 2013 hoopt het 
VEA klaar te zijn om de centrale databank met vergunningen aan te spreken. 

Hierdoor zullen een aantal processen eenvoudiger verlopen en wordt de administratieve last geringer: 

- het maandelijks versturen van vergunningen door de gemeenten aan verschillende 
overheidsinstanties, waaronder het VEA, valt weg; 

- de burger krijgt feedback over zijn vergunning via de centrale databank. Het is denkbaar dat 
het VEA dit kanaal ook gebruikt om de burger te informeren over de EPB-plicht en de 
procedurale verplichtingen: het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte. Hierdoor 
wordt de burger in eerste lijn geïnformeerd.  

 

Overige koppelingen 

De komende jaren zal het VEA ook onderzoeken of ze de Energieprestatiedatabank ook kan koppelen aan 
andere gebouw gerelateerde databanken van de overheid. De Vlaamse en Federale Overheid beschikt over 
een groot aantal gebouw gerelateerde databanken (inventaris leegstaande gebouwen, inventaris ongschikte 
of onbewoonbare woningen, inventaris verwaarloosde gebouwen, databank van het kadaster, databank 
unieke werfmeldingen van de Sociale Zekerheid … . Het VEA zal een inventaris maken van dergelijke 
gebouw gerelateerde databanken. Op die manier hoopt ze in kaart te brengen op welke vlakken een 
koppeling van de Energieprestatiedatabank met overige gebouw gerelateerde databanken kan zorgen voor: 

- eenmalige en automatische uitwisseling van gegevens en 

- efficiëntiewinsten in de handhavingsprocessen voor het VEA. 
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5.2 EPB-software tweede generatie  

Context en stand van zaken 
 
Uit de evaluatienota van 2010 is gebleken dat de overstap naar een software van de tweede generatie 
noodzakelijk was. Instappen in de software van de andere twee gewesten was één van de mogelijkheden en 
in mei 2010 zijn de onderhandelingen opgestart voor het verkrijgen van een gebruiks- en aanpassingsrecht op 
de software van de andere gewesten (= de gezamenlijke EPB-software). De Vlaamse Regering gaf op in 
maart 2012 haar toestemming. Op 25 april 2012 werd de overeenkomst ondertekend door de bevoegde 
ministers van de drie gewesten. 

In de tweede helft van 2012 zijn de ontwikkelingen voor het aanpassen van de gezamenlijke EPB-software 
aan het Vlaamse context gestart.  Sinds maart 2013 is een eerste versie beschikbaar die kan gebruikt worden 
voor opleidingen.  

Planning 

In de loop van 2013 wordt de software verder ontwikkeld. Op 1 januari 2014  zal een publieke versie van de 
software beschikbaar zijn waarmee EPB-aangiften en startverklaringen ingediend kunnen worden.  

Een eerste versie is beschikbaar gesteld aan het VEA in maart 2013. Deze versie zal gebruikt worden voor 
train-the-trainer opleidingen aan de lesgevers van verschillende opleidingsinstellingen. De train-the-trainer 
opleidingen gaan door in april en mei 2013. 

De publieke opleidingen kunnen van start gaan in juni of juli 2013. Om dat moment zal  een versie 
beschikbaar worden gesteld aan het publiek, zodat zij tijdig vertrouwd kunnen raken met de nieuwe EPB-
software. Deze versie zal nog niet gebruikt worden voor het indienen van een EPB-aangifte of een 
startverklaring.  

Op 1 januari 2014 zal een publieke versie beschikbaar zijn van de nieuwe software, die verplicht zal moeten 
gebruikt worden bij projecten met een aanvraagdatum van de bouwvergunning of een meldingsdatum vanaf 1 
januari 2014. Voor projecten met een aanvraagdatum van de bouwvergunning of een meldingsdatum vanaf 1 
januari 2012 en vóór 1 januari 2014, kunnen er EPB-aangiften en startverklaringen worden ingediend met de 
huidige én de nieuwe EPB-software.  Voor projecten met een aanvraagdatum van de bouwvergunning of een 
meldingsdatum vóór 1 januari 2012, moet nog verder gewerkt worden met de huidige EPB-software. 
Onderstaande figuur geeft weer met welke software moet worden gewerkt.  

 

 

Figuur 54 - Gebruik huidige of nieuwe EPB-software 

 

Nieuwe functionaliteiten  

De nieuwe EPB-software is gebruiksvriendelijker en flexibeler dan de huidige Vlaamse EPB-software.  Ook 
bevat de nieuwe EPB-software enkele functionaliteiten die in de huidige Vlaamse EPB-software niet aanwezig 
zijn.  

- Er zijn veel gedetailleerde berekeningen geïmplementeerd waardoor het niet meer nodig is 
om met een extern rekenblad te werken. Voorbeelden hiervan zijn de gedetailleerde 
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berekening van de m-factor, de gedetailleerde berekening van een vloer op volle grond, het 
berekenen van een systeem met een preferente en een niet-preferente opwekker,… 

- De productdata uit de EPBD-databank zijn beschikbaar in een bibliotheek en  worden bij elke 
versie up to date gezet; 

- De nieuwe EPB-software beschikt over een optimalisatiemodule, waardoor de gebruiker snel 
en eenvoudig kan simuleren welke wijzigingen aan het ontwerp voor een betere 
energieprestatie zorgen; 

- De software is over het algemeen gebruiksvriendelijker:  
o een bestand direct openen door er op te dubbelklikken; 
o eenvoudig recente projecten openen; 
o snel en eenvoudig een rapport genereren met een overzicht van de ingevoerde 

gegevens en de resultaten van het project; 
o … 

5.3 Procedures en verantwoordelijkheden in kader van systeemeisen  

De nieuwe systeemeisen voor technische installaties in bestaande gebouwen moeten in praktijk opgevolgd 
worden. Hiervoor moeten de procedures en verantwoordelijkheden vastgelegd worden. Het VEA stelt voor de 
procedures en verantwoordelijkheden over te nemen uit de bestaande EPB-regelgeving. 

Huidige situatie 

Op dit moment geldt er voor bestaande gebouwen reeds een EPB-plicht voor de meeste vergunningsplichtige 
werken en sommige meldingsplichtige werken. De houder van de vergunning of melding is verantwoordelijk 
voor het indienen van een aangifte en het voldoen aan de eisen. Hij moet een EPB-verslaggever aanstellen 
die rapporteert via de EPB-aangifte of aan de eisen voldaan is. Er wordt een boete opgelegd indien niet 
voldaan is aan de eisen of aan de procedures. De grootte van de boete hangt af van de grootte van de 
werken en de mate waarin wordt afgeweken van de eisen. Er zijn ook boetes bepaald voor het niet-
waarheidsgetrouw rapporteren door de verslaggever. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om de systeemeisen als onderdeel van de EPB-eisen te definiëren. Dit impliceert dat op 
vlak van verantwoordelijkheden en procedures de huidige bepalingen van toepassing zijn.  

- de aangifteplichtige is verantwoordelijk voor het voldoen aan de systeemeisen;  

- in de startverklaring (voorafberekening) en in de EPB-aangifte zal bijkomend gerapporteerd 
worden of aan de systeemeisen voldaan is; 

- de verslaggever moet waarheidsgetrouw de as-built situatie beschrijven in de EPB-aangifte;  

- de vrijstellingen en afwijkingen wanneer de systeemeisen technisch, functioneel of 
economisch niet haalbaar zijn, zijn eveneens van toepassing. 

 
Het voorstel van sancties is opgenomen in 6.5.1. 
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5.4 Aanvullingen 

5.4.1 Vergunningen met wijzigingsvergunning  

Huidige situatie 

In artikel 9.1.1 van het Energiebesluit werd verduidelijkt wat er gebeurt met betrekking tot het temporele 
toepassingsgebied van de EPB-eisen i.v.m. een wijzigingsvergunning. In artikel 11.1.11 van het 
Energiedecreet wordt vermeld dat de rapportering in de EPB-aangifte overeen moet stemmen met de as built 
situatie. Anderzijds volgt uit artikel 11.1.1 dat er per vergunning (of melding) één EPB-dossier moet ingediend 
worden. Indien er een wijzigingsvergunning is geweest op een oorspronkelijke vergunning, zou de wijzigende 
vergunning eigenlijk een apart energieprestatiedossier vormen.  

In de praktijk is het niet mogelijk om per vergunning één aangifte te doen. Er is immers as built maar één 
bouwproject, waardoor de strikte toepassing van de regel dat er per vergunning of melding een dossier is in 
dit geval in conflict kan komen met de verplichting om op grond van artikel 11.1.11 de as-built situatie te 
rapporteren. Dit wordt nu in de praktijk door het VEA op pragmatische wijze wel geregeld (bijv. door 1 dossier 
as built te laten indienen en de verschillende vergunningen in de databank te koppelen), maar deze oplossing 
is juridisch niet afgedekt. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om bij artikel 11.1.11 van het Energiedecreet een tweede lid in te voegen dat deze 
specifieke situatie regelt. Indien een stedenbouwkundige vergunning, waarop EPB-eisen van toepassing zijn, 
voor de ingebruikname van de werken door een nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt gewijzigd, dan 
worden de werken, uitgevoerd op basis van deze verschillende vergunningen, door de verslaggever in 
eenzelfde EPB-aangifte gerapporteerd. Indien een wijziging van een bestaande stedenbouwkundige 
vergunning wordt gevraagd en het voorwerp van deze aanvraag betreft een uitbreiding van het gebouw met 
subdossiers, dan wordt elk van deze uitbreidingen als een apart subdossier met een EPB-aangifte 
gerapporteerd.  

De verslaggever meldt elektronisch aan het VEA welke energieprestatiedossiers worden samengevoegd. Op 
deze manier kan het VEA in de energieprestatiedatabank de vergunningen koppelen en kan worden 
vermeden dat de aangifteplichtige onterecht aanmaningen wegens het niet indienen van de aangifte zou 
ontvangen. 
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5.4.2 EPB-aangifte  

Huidige situatie 

Momenteel is er interpretatie mogelijk over het aantal aangiften dat moet ingediend worden bij de verbouwing 
van een appartementsgebouw. Het VEA werkte bij de invoering van de energieprestatieregelgeving de 
‘indeling van het gebouw’ uit. De indeling van het gebouw staat op de website en is toegepast in de EPB-
software. De verslaggever moet een deelproject aanmaken per onafhankelijk functionerend geheel met 
dezelfde aard van werken. Hij moet het deelproject dan onderverdelen in subdossiers als er verschillende 
wooneenheden of verschillende bestemmingen zijn, als er een E-peil eis is (dus enkel bij nieuwbouw en 
gelijkgesteld gebeurt deze onderverdeling). De EPB-aangifte wordt ingediend per deelproject als er geen 
subdossiers zijn, of per subdossier. Dit staat echter niet in de wetgeving.  

Een subdossier is gedefinieerd, maar een ‘deelproject’ is niet gekend. In de andere gewesten wordt 
gesproken van  ‘epb-eenheid’.  

Dit leidt ertoe dat in geval van een verbouwing van een appartementsgebouw, er volgens de software één 
deelproject is en één aangifte wordt opgemaakt. Een verslaggever wou echter per verbouwd appartement één 
aangifte indienen, omdat de 250 euro boete die niet opgelegd wordt, telt per EPB-aangifte. In een gebouw 
met 10 appartementen waar de aangifte per appartement gebeurt, is de ‘vrijstelling’ op die manier 2500 euro. 
Als alle verbouwde appartementen samen in één aangifte genomen worden, is de vrijstelling 250 euro.  

Voorstel 

Er wordt voorgesteld om in artikel 11.1.11 te bepalen dat de EPB-aangifte door de verslaggever wordt 
ingediend per deelproject als er geen subdossiers zijn, of per subdossier. Een “subdossier” is reeds 
gedefinieerd in artikel 1.1.3, 114/1° van het Energiedecreet als “elke eenheid van aangrenzende lokalen die in 
hetzelfde gebouw gelegen zijn, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die dezelfde bestemming 
hebben en die ten hoogste één wooneenheid bevatten”. Op deze wijze moet er voor een 
appartementsgebouw ook bij grootschalige verbouwingen binnen één verleende vergunning per wooneenheid 
een EPB-aangifte te worden ingediend. 

5.4.3 Aangifteplicht  

Huidige situatie 

In artikel 11.1.9, §1, tweede lid van het Energiedecreet is bepaald dat wanneer een gebouw dat al voorlopig 
opgeleverd is, wordt verkocht vooraleer een EPB-aangifte werd ingediend, de oorspronkelijke houder van de 
stedenbouwkundige vergunning of de meldingsplichtige de aangifteplichtige blijft. Deze bepaling houdt echter 
geen rekening met het feit dat er naast verkoop ook andere methoden zijn om een onroerend goed te 
vervreemden (bijvoorbeeld ruil, schenking…). 

In artikel 11.1.9, §2 staat als uitzonderingsregeling op §1 vermeld dat bij verkoop door een promotor-
bouwheer aan een natuurlijke persoon van een gebouwde, te bouwen, te verbouwen of in aanbouw zijnde 
woning of appartement de promotor-bouwheer de aangifteplichtige is tenzij er aan drie cumulatieve 
voorwaarden is voldaan. Deze regeling slaat echter niet op een algemene aannemingsovereenkomst. Uit de 
praktijk blijkt echter dat bepaalde promotor-bouwheren deze bepaling omzeilen door de verkoop van de grond 
afzonderlijk te houden van het bouwcontract. Daardoor wordt een dergelijke bouwovereenkomst gereduceerd 
tot een algemene aannemingsovereenkomst die buiten het toepassingsgebied van §2 valt. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om in artikel 11.1.9, §1, tweede lid niet langer te spreken over “verkoop”, maar om dit 
ruimer te herformuleren zodat alle overdrachten (zowel vervreemding ten bezwarende titel als de overdracht 
van de vergunning) onder het toepassingsgebied vallen. 

Wat promotor-bouwheer betreft wordt voorgesteld om de verplichting meer in lijn met de wet Breyne te 
brengen, die immers ook algemene aannemingsovereenkomsten viseert. Zo verdwijnt de tegenstrijdigheid dat 
de toepasselijkheid van de wet Breyne niet noodzakelijk betekende dat de promotor-bouwheer ook de 
aangifteplichtige was. 
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6. Handhaving   

6.1 Handhaving naleven procedures   

De huidige handhavingspraktijk legt – binnen de beperkingen op vlak van personeelsbezetting - de klemtoon 
op het behalen van de EPB-eisen. Dit is noodzakelijk om bij het grote publiek de EPB-eisen bekend te maken, 
maar ook om duidelijk te maken dat het handhavingsbeleid voldoende performant is om de opgelegde eisen 
af te dwingen en eventuele overtredingen te sanctioneren. Het toezicht op het indienen van de startverklaring 
en de EPB-aangifte bleef wegens de personeelsbeperking meer op de achtergrond. Toch zijn de laatste jaren 
aanzienlijke efficiëntiewinsten geboekt op deze processen. Hierdoor stijgt het aantal ingediende 
startverklaringen en EPB-aangiften nog steeds. Toch stelt het VEA regelmatig vast dat startverklaringen en 
EPB-aangiften niet (tijdig) ingediend worden.  

Het VEA richt de handhaving van de procedures vooral op nieuwe woongebouwen. Verbouwingen en niet-
residentiële gebouwen vallen vaker buiten de controles. 

Met de voorziene personeelsvermindering en zelfs met de huidige personeelsbezetting moeten er andere 
strategische pistes voor het opvolgen van het effectief indienen van de startverklaring en EPB-aangifte 
genomen worden. De opgebouwde stock moet weggewerkt worden, er moet een focus komen op 
aanmaningen op basis van vaststellingen en de opvolging moet systematischer gebeuren.  

6.1.1 Handhaving van het indienen van de startverklaring 

Het is belangrijk dat het indienen van de startverklaring van kortbij wordt opgevolgd. Het volledige 
handhavingskader staat of valt met de aanwezigheid van dit document. Indien er geen startverklaring wordt 
opgemaakt, is er geen EPB-verslaggever aangesteld. Op het einde van het bouwproject wordt hierdoor geen 
EPB-aangifte ingediend. Zonder startverklaring valt het dossier volledig buiten het verdere controleproces op 
het indienen van de EPB-aangifte en de eventuele boete als de EPB-eisen niet nageleefd zijn.  

Met de huidige werkwijze voor het opvolgen van het indienen van de startverklaring, ontvangt een aanzienlijk 
aantal bouwheren jaarlijks een herinneringsbrief. Het VEA stelde echter met controles ter plaatse vast dat, 
ondanks de herinneringsbrieven, werken starten of in gebruik genomen worden zonder het aanstellen van 
een verslaggever en zonder startverklaring. Met de huidige personeelsbezetting stelt het VEA daarom voor 
om andere acties te nemen voor het opvolgen van het indienen van de startverklaring:  

- de signaalfunctie verbreden door het versturen van informatiebrieven aan alle bouwers en 
verbouwers; 

- uitvoeren van gerichte werfcontroles voor de start der werken bij een relevante steekproef. 
Enkel op die manier kan het VEA concrete verdere acties (aanmaningen en hoorzittingen) 
ondernemen. 

Het VEA zal ook verder zoeken naar alternatieven voor een vaststelling ter plaatse om de start van de werken 
vast te stellen. 

Handhavingskader 

Het VEA verricht op regelmatige basis in alle Vlaamse provincies steekproefsgewijze controles. Er zijn twee 
types controles: enerzijds de controle op het (tijdig) indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte, 
anderzijds de waarheidsgetrouwheidscontrole. 

Bij het eerste type controle (statuscontrole) wordt er nagegaan of er voor een gestart project een 
startverklaring werd ingediend. Voor een gestart project zonder startverklaring wordt een aanmaning voor de 
startverklaring verstuurd. Bij een vaststelling van ingebruikname, wordt een aanmaning voor de aangifte 
verstuurd als de termijn voor het indienen van deze EPB-aangifte verstreken is.  
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Huidige werkwijze en cijfers 

Voor het niet-indienen van een startverklaring heeft het VEA als jaarlijkse doelstelling om in 1/5 van de 
gemeenten een herinnering of aanmaning te sturen voor elke nieuwbouw of uitbreiding waarvoor 8 maand na 
het verlenen van de vergunning geen startverklaring werd ingediend.  

Sinds 2012 worden enkel maar dossiers aangeschreven waarvan de vergunning 3 jaar voorafgaand aan de 
de controle, verleend werd. Voor oudere dossiers heeft de ingebruikname meestal al plaatsgevonden en komt 
een herinnering voor een startverklaring te laat.  

Verder stuurt het VEA enkel een herinneringsbrief naar nieuwbouw en uitbreidingen. Voor verbouwingen is 
het moeilijk om op basis van de omschrijving van de werken uit de vergunning af te leiden of deze al dan niet 
EPB-plichtig zijn. Ook bij een controle ter plaatse is het voor verbouwingen moeilijker vast te stellen wanneer 
en of de werken gestart zijn. Daarom ligt de focus meer op nieuwbouw en uitbreidingen. 

Bij het versturen van een herinneringsbrief voor het indienen van de startverklaring voegt het VEA een 
infofiche met informatie over de verschillende procedurestappen van de energieprestatieregelgeving. Het 
opzoeken van de dossiers die in aanmerking komen voor deze herinnering en het versturen van de 
herinneringsbrief gebeurt via de backoffice-applicatie van het VEA. 

In 2011 werden 2070 herinneringen en 99 aanmaningen verstuurd voor het niet-indienen van de 
startverklaring. In 2012 werden 2084 herinneringen en 30 aanmaningen gestuurd. Dankzij het signaal dat het 
VEA met haar herinneringen uitstuurt, blijft het aantal startverklaringen jaarlijks groeien. 

Figuur 55 toont het totale aantal ingediende startverklaringen vanaf 2006 tot en met 2012. De tabel geeft 
duidelijk aan dat het aantal ingediende startverklaringen in de periode 2008-2011 gestabiliseerd was. In 2012 
is het aantal startverklaringen fors gestegen. 

 

 

Figuur 55 – Overzicht van het aantal ingediende startverklaringen van 2006 tot en met 2012 

 

Als er na een aanmaning geen startverklaring wordt ingediend, komt het dossier op hoorzitting bij het VEA. 
Iets meer dan één op vier aangifteplichtigen blijkt na de aanmaning van het VEA nog altijd geen 
startverklaring in te dienen. Voor deze dossiers organiseert het VEA een hoorzitting. In 2011 en 2012 werden 
35 hoorzittingsbrieven voor het niet-indienen van een startverklaring verstuurd. 40 dossiers uit 2012 moeten 
nog aan bod komen voor een hoorzitting. 
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Beoordeling huidige werkwijze 

Het schrijven van herinneringsbrieven voor het niet indienen van een startverklaring is voornamelijk een 
informatieve actie. Het aantal reacties dat komt op een herinneringsschrijven varieert van gemeente tot 
gemeente. In sommigen gemeenten reageert slechts 15 % van de aangifteplichtigen, in andere gemeenten tot 
60 %. Gemiddeld gezien komt in 30 % van de gevallen een reactie van de aangifteplichtigen op een schrijven.  

De reacties variëren: 

- verklaring dat de werken niet EPB-plichtig zijn (wegens niet verwarmd of gekoeld ten 
behoeve van mensen): 15 %; 

- melding dat de werken nog niet zijn gestart, maar dat een EPB-verslaggever aangesteld zal 
worden wanneer de werken starten: 50 %; 

- verklaring dat de werken gestart zijn: 15 %; 

- een resterend aantal blijft vaag, vraagt bijkomende info of stelt een andere vraag: 20 %. 

De focus van deze procedure ligt op het informeren van de bouwheren. Het al dan niet indienen van de 
startverklaring na het versturen van de herinnering kan door de beperkte personeelsbezetting niet 
systematisch opgevolgd worden. Door de focus op het handhaven van het indienen van de EPB-aangifte en 
het niet voldoen aan de EPB-eisen, worden controles ter plaatse niet standaard uitgevoerd. 

Verificatie door controle ter plaatse 

In het kader van deze evaluatie heeft het VEA in een paar gemeenten het resultaat van het 
herinneringsschrijven geverifieerd. In de gevallen waar geen antwoord op het herinneringsschrijven kwam (60 
à 65%) , ging het VEA ongeveer 4 maand na het versturen van de herinneringsbrief ter plaatse na of de 
werken al dan niet gestart waren.  

 33% van de ter plaatse gecontroleerde gebouwen was reeds gestart of in gebruik genomen. Ondanks het 
herinneringsschrijven van het VEA werd dus in deze gevallen geen startverklaring ingediend. 

Voor- en nadelen van de huidige werkwijze 

Het grote voordeel en de meerwaarde van de herinneringsbrieven voor het indienen van een startverklaring 
ligt in de signaalfunctie. Het is belangrijk dat de bouwers/verbouwers vanaf het begin op de hoogte zijn van de 
verplichte energieprestatieregelgeving. Indien de bouwheer niet op de hoogte is, kan er nog in het begin van 
het bouwproject bijgestuurd worden.  

Bovendien is het toezicht op het indienen van de EPB-aangifte gebaseerd op de aanwezigheid van de 
startverklaring. Als de startverklaring ontbreekt, vallen de dossiers meestal buiten het verdere 
handhavingskader: herinnering indienen EPB-aangifte, boete voor niet voldoen aan EPB-eisen. 

Het nadeel van de huidige werkwijze is dat het aantal rechtstreekse reacties op een schrijven gering is: 
gemiddeld komen er slechts in 30 % van de dossiers een reactie. Slechts een beperkt percentage dient na de 
herinnering effectief een startverklaring in. Uit de beperkte steekproef ter plaatse blijkt dat een aanzienlijk 
aantal werven na het herinneringsschrijven toch gestart of in gebruik genomen is, zonder een startverklaring 
in te dienen.  

Het VEA volgt het indienen van de startverklaring na de herinneringsbrief niet systematisch verder op. Het 
schrijven van de herinneringsbrief is een eenmalige actie. Bijkomende controles op de werf om een effectieve 
datum van de start van de werken te bepalen, worden niet uitgevoerd.  

Het toepassingsgebied van de huidige werkwijze is beperkt. Gemeenten worden een keer per vijf jaar 
gecontroleerd. Er worden bovendien enkel vergunningen van de laatste drie jaar gecontroleerd. Daarnaast 
vallen met de huidige werkwijze verbouwingen vaak uit de boot. Uit de beschrijving van de vergunning kan 
niet altijd afgeleid worden of deze al dan niet EPB-plichtig is. Bovendien ligt het vaststellen van de start van 
de werken bij deze projecten veel moeilijker dan bij een nieuwbouw of uitbreiding.   
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Voorstel tot aanpassing 

Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid een signaal blijft sturen voor het tijdig indienen van de 
startverklaring. Het VEA kan pas daadwerkelijk handhaven wanneer het beschikt over de effectieve 
startdatum van de werken. 

Het toezicht op de procedures gebeurt steekproefsgewijs. Het is hierbij wel wenselijk dat met een bepaalde 
inzet van middelen een zo duidelijk mogelijk signaal gegeven wordt aan de bouwheren.  

Het VEA stelt voor om de controle op de indiening van de startverklaring te verbeteren door: 

- de signaalfunctie te verbreden door het versturen van informatiebrieven aan alle bouwers en 
verbouwers; 

- het uitvoeren van gerichte werfcontroles voor de start der werken op een relevante 
steekproef; 

- de gegevens over de start van de werken op te vragen bij de gemeente. 

Voorstel 1: Signaalfunctie verbreden door informatiebrieven aan alle bouwers en verbouwers 

Het VEA stelt voor om de signaalfunctie van de herinneringsbrieven te behouden en breder te maken. Dit kan 
door het moment van het versturen van de herinnering te verschuiven naar acht maand na het verlenen van 
de vergunning in plaats van een wisselend moment als een bepaalde gemeente aan bod komt. Het VEA zou 
dan stelselmatig informatiebrieven sturen naar alle bouwers/verbouwers van alle Vlaamse gemeenten die na 
acht maand nog geen startverklaring indienden op basis van de vergunningsinformatie die de gemeenten 
maandelijks opsturen naar het VEA. De actie zou voorbereid kunnen worden door het VEA. Het maandelijks 
in bulk versturen van de brieven voor de recent vergunde dossiers zou extern uitbesteed kunnen worden.  

Het VEA raamt de kostprijs voor het maandelijks versturen van 3000 informatiebrieven naar de bouwheren 
(36.000/jaar) door een externe partij op 34.000 euro. De taak van het VEA beperkt zich tot het opstellen van 
een plan van aanpak en het maandelijks opstellen van de lijsten met EPB-plichtige vergunningen waarvoor 
nog geen startverklaring werd ingediend. Het VEA zal – in tegenstelling tot de huidige werkwijze – niet vooraf 
dossiersgewijs verifiëren of er reeds een startverklaring ingediend is onder een ander EPB-dossiernummer. 
De herinneringsbrieven worden niet dossiersgewijs aangemaakt in de EPB-backoffice en zullen niet 
systematisch opgevolgd worden.  

Dit voorstel kan binnen de huidige personeelsbezetting gerealiseerd worden. Op die manier zou elk jaar naar 
elke EPB-plichtige bouwer en verbouwer in alle gemeenten een herinnering gestuurd kunnen worden als de 
startverklaring nog ontbreekt 8 maanden na de vergunning.  

Voorstel 2: Gerichte werfcontroles naar een relevante steekproef voor de start van de werken 

Het VEA stelt voor om terug gerichte controles naar de start van de werken uit te voeren bij een relevante 
steekproef aan vergunningen en deze dossiers volledig op te volgen (aanmaning tot hoorzitting). 

De kans op een concrete vaststelling ter plaatse is groter bij nieuwbouwdossiers dan bij uitbreidingen en 
verbouwingen. Enkel indien het gaat over open of halfopen bebouwingen, is er een kans op de vaststelling 
van de start der werken van het uitgebreide gebouwdeel.  

Het VEA stelt voor om een steekproef van ongeveer 3 % van de EPB-plichtige vergunningen (zijnde +/- 1000 
dossiers) ter plaatse op de werf te controleren en volledig op te volgen (tot aan aanmaning en hoorzitting). Dit 
komt neer op 50 controledagen. Hierbij zouden dossiers die meer dan 1 jaar na het verlenen van de 
vergunning nog geen startverklaring indienden, op de werf gecontroleerd worden. Tot drie jaar geleden 
voerde het VEA enkel de steekproefsgewijze controles uit. Toen bleek dit proces heel tijdsintensief te zijn en 
bleek het signaal naar de burger te gering. Hierdoor besliste het VEA drie jaar geleden om dit proces te 
herzien en herinneringen te sturen zonder voorafgaande controles ter plaatse. Omdat de herinneringsbrieven 
te weinig reacties oplevert, opteert het VEA ervoor om terug te keren naar de oorspronkelijke doelgerichte 
controles.  

Enkel de combinatie van doelgerichte controles samen met het preventief versturen van herinneringsbrieven 
naar alle (ver)bouwers geven zowel een gericht aanpak als een algemeen signaal. 
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Voorstel 3: vaststelling van de start van de werken via de gemeente 

Het VEA kan enkel op basis van een effectieve vaststelling van de start van de werken een sanctie opleggen 
voor het niet indienen van de startverklaring. Dit is nu enkel mogelijk door een steekproefsgewijze controle ter 
plaatse door het VEA. 

Een andere piste om dit proces te handhaven, bestaat er in de start van de werken op te vragen bij de 
gemeenten. De bouwheer moet in het kader van de wetgeving op ruimtelijke ordening de gemeente melden 
wanneer de vergunde werken starten. Uit navraag blijkt dat niet alle bouwers en verbouwers deze startdatum 
aan de gemeenten melden. Toch is het een bijkomend kanaal waardoor het VEA op een eenvoudige manier 
zou kunnen beschikken over een aantal vaststellingen van de start van de werken. 

Momenteel sturen de gemeenten maandelijks een overzicht door van de gemelde, vergunde, geschorste en 
vernietigde werken. De wettelijke basis hiervoor vormt artikel 11.1.14 §2 van het Energiedecreet. Bij 
uitbreiding kan het VEA de gemeenten vragen om bij het maandelijkse verzenden een overzichtslijst van de 
gestarte werken te voegen. Momenteel voorziet artikel 11.1.14 hiervoor onvoldoende rechtsgrond omdat het 
enkel gaat om gegevens over de gemelde, vergunde, geschorste, vernietigde werken. Om de meldingen van 
de start van de werken in kader van ruimtelijke ordening te ontvangen, is een decretale (art. 11.1.4 
Energiedecreet) en reglementaire (art. 9.1.32 Energiebesluit) rechtsgrond nodig, en moet vervolgens het 
ministerieel besluit van 20 oktober 2006 aangepast worden. 

Uit navraag bij de softwarebureaus Cevi, Cipal, Remmicom en Schaubroek, die instaan voor het elektronische 
opvolgsysteem van de vergunningen voor de gemeenten, blijkt dat de startdatum van de werken al vervat zit 
in het gemeentelijke systeem. De startdatum van de werken kan ook heel eenvoudig als trigger voorzien 
worden om gegevens door te sturen. Dit is nu ook het geval voor de rapportering van ‘Staat 220’ van de 
Federale Overheidsdienst Financiën. 

Bij een extra gegevensuitwisseling verkiezen de softwarehuizen om geen apart uitwisselingsbestand aan te 
maken waarin een overzicht gegeven wordt van de gestarte vergunningen. Ze verkiezen het bestaande 
uitwisselingsbestand naar het VEA uit te breiden met de startdatum van de werken (en dit ook als een trigger 
te voorzien) en mogelijk ook de voltooiingsdatum. Met dit voorstel blijft de administratieve last voor de 
gemeente beperkt tot het eenmalig updaten van hun opvolgingssysteem. Idealiter wordt deze update 
gekoppeld aan een andere wijziging die de gemeenten nodig hebben. 

Met deze werkwijze is geen vaststelling ter plaatse meer noodzakelijk voor het VEA wanneer de startdatum bij 
de gemeente gemeld werd en de startverklaring ontbreekt. Het VEA kan dan meteen overgaan tot 
aanmaningen. Vooral voor verbouwingen kan deze werkwijze vaststellingen opleveren die door een controle 
ter plaatse door het VEA zelden uitgevoerd kunnen worden. 

Ook het meerwerk van deze aanpassing is gering. De gemeenten sturen extra informatie door naar het VEA, 
maar ondervinden hiervan geen bijkomende werklast. Het bestaande uitwisselingsschema kan eenvoudig 
worden uitgebreid. Het toevoegen van de gegevens over de start van de werken aan het uitwisselingsbestand 
verloopt automatisch. Er is geen extra werklast voor de gemeenten in de werkingsfase ten opzichte van de 
huidge werklast waarbij enkel de vergunningen verstuurd worden. Afhankelijk van de concrete vereisten van 
de bijkomende bevraging, zouden de softwarehuizen dit met ongeveer  1 à 1,5  dag programmatie en testen 
kunnen aanpassen. 

De grootste uitdaging schuilt in de uitrol van deze wijziging bij de verschillende lokale besturen. De uitrol 
gebeurt best in nauw overleg met de softwarehuizen zodat een implementatie niet meteen na een andere 
release valt. Het koppelen aan een release in het kader van een andere wijziging kan dit nadeel wegwerken. 
Op die manier kan de belasting van de softwarehuizen en weerstand bij een gemeente voor een nieuwe 
aanpassing een draagvlak vinden. 

Ook de toepassingen (frontoffice en backoffice) van het VEA moeten aangepast worden zodat het VEA bij het 
binnenkrijgen van startdata waarvoor nog geen startverklaring werd ingediend, onmiddellijk een aanmaning 
kan sturen.  

Alternatief op middellange termijn: via de digitale bouwaanvraag 

Het VEA plant om op middellange termijn de energieprestatiedatabank te koppelen aan de authentieke bron 
met vergunningen via het project van de digitale bouwaanvraag.  

Als de digitale bouwaanvraag gerealiseerd is, zullen de bouwheer en de architect via een webinterface een 
vergunningsaanvraag kunnen indienen en de start van de werken kunnen melden. De gegevens over de 
vergunningen en start van de werken kunnen dan digitaal ontsloten worden naar die diensten die over die 
informatie wensen te beschikken (o.a. het VEA, het NIS  …). Andere overheidsdiensten zouden ook 
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‘gebeurtenissen’ terug kunnen sturen naar de centrale databank van vergunningen met specifieke adviezen of 
informatie. Op die manier kan er tussen andere overheidsdiensten dan RO en de aanvrager van de digitale 
vergunning een soort ‘communicatie’ ontstaan over beslissingen en procedures. 

Het VEA was de afgelopen jaren betrokken bij het overleg omtrent de digitale bouwaanvraag. Momenteel is 
de digitale bouwaanvraag nog niet operationeel. In eerste instantie zal vooral gezorgd worden dat de 
verschillende bouwactoren (bouwheer en/of architecten) via een digitaal loket de bouwvergunning 
elektronisch kunnen indienen. Dit is voorzien voor het najaar van 2013. Pas in een tweede fase van het 
project zal de uitwisseling van informatie tussen de centrale vergunningendatabank en de verschillende 
overheidsinstanties uitgewerkt worden. Bovendien weerhoudt het bestaan van de digitale 
bouwvergunningssite niet dat nog heel veel aanvragen op een analoge manier bij de gemeenten terecht 
komen. 

Momenteel is het nog niet duidelijk of en wanneer de communicatie van de gemeenten naar het VEA (via de 
vergunningen-XML) weg kan vallen bij de uitbouw van het centrale register.  Als dit het geval is, dan valt de 
administratieve last van de gemeenten weg om aan verschillende overheidsinstellingen informatie over de 
vergunningen en start der werken door te sturen. 

Wanneer digitale vergunningsaanvragen en beslissingen in de centrale databank voor vergunningen zitten, 
kan het VEA op een automatische manier dossiers traceren waarvoor de start der werken gemeld is in kader 
van Ruimtelijke Ordening, maar een voorafberekening in kader van EPB ontbreekt. Voor deze dossiers is 
geen vaststelling ter plaatse meer noodzakelijk. Het VEA kan meteen overgaan tot aanmaning. De door te 
lopen procedurestappen worden voor het VEA geringer. 

Het VEA zou het digitale vergunningenplatform ook kunnen gebruiken om berichten over de EPB-plicht en 
herinneringen voor de startverklaring aan de aangifteplichtige te bezorgen.  
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6.1.2 Handhaving van het indienen van de EPB-aangifte  

De huidige handhavingspraktijk legt de klemtoon op het behalen van de EPB-eisen. Dit is enerzijds 
noodzakelijk om bij het grote publiek de EPB-eisen bekend te maken, maar ook om duidelijk te maken dat het 
handhavingsbeleid voldoende performant is om de opgelegde eisen af te dwingen en eventuele overtredingen 
te sanctioneren.  

Net zoals bij de handhaving voor het niet indienen van de startverklaring, is het VEA wegens de beperkte 
personeelscapaciteit overgeschakeld op een vijfjarige controlecyclus  voor de indiening van EPB-aangifte. 
Jaarlijks wordt het indienen van de EPB-aangifte gecontroleerd in een 60-tal gemeenten. Het VEA kan slechts 
voor een deel van de EPB-plichtige vergunningen de controle op het indienen van de EPB-aangifte opstarten, 
en voor een kleiner percentage volledig opgevolgd.  

Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid een signaal blijft uitsturen voor het indienen van de EPB-aangifte. 
De handhaven van het naleven van de EPB-eisen staat of valt met de aanwezigheid van dit document.  

Het VEA stelt daarom een aantal alternatieven voor om het toezicht op het indienen van de EPB-aanigfte 
verder te versterken. Op die manier wil het VEA proberen met de beschikbare personeelsmiddelen nog meer 
vaststellingen uit te voeren en de handhaving op het indienen van de EPB-aangifte verder te versterken. 

Huidige werkwijze en cijfers 

Voor het niet-indienen van een EPB-aangifte heeft het VEA als jaarlijkse doelstelling om in 1/5 van de 
gemeenten een herinnering of aanmaning te sturen voor elke bouwplaats die langer dan twee jaar voordien 
werd opgestart en waarvoor nog geen EPB-aangifte werd ingediend. Het proces vertrekt met andere woorden 
van dossiers waarvoor reeds een starverklaring werd ingediend. Met de beschikbare personeelsbezetting 
worden enkel vergunningen gecontroleerd die maximaal vier jaar geleden zijn aangevraagd. In 2012 werden 
bijvoorbeeld enkel vergunningen gecontroleerd met een aanvraagjaar vanaf 2008. 

In dit proces gaat het VEA na of er voor dossiers met een startverklaring 2 jaar na de start der werken al een 
EPB-aangifte werd ingediend. Indien het VEA beschikt over een vaststelling van de ingebruikname, wordt 
onmiddellijk een aanmaning verstuurd. Indien het VEA niet beschikt over een vaststelling van ingebruikname, 
dan wordt een herinneringsbrief gestuurd. De herinneringsbrief voor het indienen van de EPB-aangifte bevat 
een antwoordkaart die de aangifteplichtige terugstuurt naar het VEA. 

Het toezicht op het indienen van de EPB-aangifte werd in 2010 verstrengd en vervolgens terug in 2012. 

- In 2010 werden 2995 herinneringsbreven verstuurd voor het niet-indienen van de EPB-
aangifte. In 2011 werden er 4894 herinneringen opgemaakt. Er werden 589 vaststellingen 
voor ingebruikname gedaan, waarna er 200 aanmaningen en 157 hoorzittingen voor het niet 
indienen van de EPB-aangifte verstuurd. 

- Sinds 2012 heeft het VEA de personeelsinzet op dit proces versterkt doordat 
efficiëntiewinsten werden geboekt in het proces voor de handhaving van de EPB-eisen. In het 
proces rond de handhaving van de EPB-eisen worden hierdoor minder administratieve 
krachten ingezet dan anderhalf jaar geleden.  

- Daarnaast zoekt het VEA sinds 2012 de domiciliegegevens van de aangifteplichtige op aan 
de hand van de authentieke bron van het rijksregister. Via deze rijksregistergegevens en 
meer bepaald de datum van domicilie kan het VEA voor nieuwbouwwoningen waarvoor 2 jaar 
na de start van de werken nog geen EPB-aangifte werd ingediend, nagaan of de woning 
reeds bewoond is. Wanneer het VEA een domiciliering op een bepaalde datum vaststelt, kan 
ze meteen een vaststelling van ingebruikname invoeren in het digitaal handhavingssyteem 
(back-office) van het VEA. Voor dergelijke dossiers wordt na overschrijding van de 
indientermijn meteen een aanmaning verstuurd. Voor uitbreidingen, verbouwingen en 
nieuwbouwwoningen zonder vaststelling van domiciliering, worden eerst herinneringen met 
een antwoordfiche verstuurd. Door deze aangepaste procedure is het aantal vaststellingen 
van ingebruikname en het aantal aanmaningen vertienvoudigd. 

-  Hierdoor zijn in 2012 4246 herinneringen verstuurd voor het niet-indienen van de 
EPB-aangifte. Er werden 2843 vaststellingen voor ingebruikname gedaan, waarna er 1946 
aanmaningen en 144 hoorzittingen voor het niet indienen van de EPB-aangifte verstuurd. 
Begin 2013 moeten nog 848 dossier aanmaningsbrieven wegens het niet-indienen van de 
EPB-aangifte en 435 hoorzittingsbrieven opgemaakt worden.  

Na een hoorzitting voor het niet-indienen van een EPB-aangifte krijgt de aangifteplichtige een deadline van 60 
dagen (na het versturen van de beslissingsbrief) om een EPB-aangifte in te dienen. Wordt de deadline 
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overschreven, dan begint een dwangsom te lopen. De dwangsom bestaat uit bedrag van 25 euro per 
kalenderdag en loopt dus elke dag op. Ongeveer om de twee à drie maanden (maar dit zou idealiter eigenlijk 
maandelijks moeten gebeuren) worden de gegevens van de hoorzitting voor het niet-indienen van de EPB-
aangifte manueel uit de backoffice en het boekhoudkundige opvolgsysteem van het VEA ingevoerd in een 
apart opvolgingsbestand. Voor deze dossiers wordt er vervolgens nagegaan of de aangifte ondertussen al 
ingediend werd. Indien dit na de vooropgestelde deadline niet het geval is, moet een dwangsom opgelegd 
worden. Deze brieven moeten manueel worden aangemaakt.  

Indicatie van het aantal ontbrekende EPB-aangiften 

De verstrekte handhaving heeft impact op het indienen van de EPB-aangifte. Het aantal ingediende EPB-
aangifte blijft de laatste jaren sterk stijgen. Figuur 56 illustreert dit: 21.000 ingediende aangiftes in 2009, 
30.000 ingediende aangiftes in 2010, 33.700 in 2011 en bijna 37.000 aangiftes in 2012.  

 

 

Figuur 56 – Overzicht van het aantal ingediende EPB-aangiftes van 2007 tot en met 2012 

Toch ontbreekt een aanzienlijk aantal EPB-aangiften:  

- Het VEA stelde in 2012 bij een 3000-tal dossiers vast dat het gebouw minstens zes maand in 
gebruik genomen was maar dat de EPB-aangiften niet was ingediend.  

- De vaststellingen ingebruikname via het Rijksregister (VKBP) zijn voornamelijk gefocust op 
nieuwbouw. Verbouwingen, appartementen aan de kust (vaak 2de verblijven) en niet-
residentiële projecten zijn op deze manier nauwelijks te controleren.   

- In de energieprestatiedatabank worden startverklaringen en EPB-aangiftes toegevoegd aan 
het dossier dat aangemaakt wordt op basis van de vergunning. Wanneer alle EPB-aangiften 
ingediend zijn, krijgt een dossier automatisch de status ‘volledig’. Een substantieel aantal van 
de dossiers die meer dan twee jaar geleden opgestart werden, hebben nog steeds een status 
onvolledig.  

Voor- en nadelen van de huidige werkwijze 

Het proces van aanmaningen op het indienen van de EPB-aangifte voor nieuwe woningen en appartementen 
verloopt efficiënt. Door middel van een eenvoudige controle van de datum van domicilie in de 
gegevensdatabank van het rijksregister kan het VEA meteen aanmaningen versturen. Een controle ter 
plaatse door het VEA is in deze gevallen niet vereist. Hierdoor is de werkbelasting beperkt. 

De grote meerwaarde van de gevolgde procedure is de duidelijke aanpak voor de aangifteplichtigen. Er wordt 
meteen een aanmaningsbrief verstuurd naar de aangifteplichtige in plaats van een meer vrijblijvende 
herinnering. De gemeenten waarvoor het VEA herinnerings- of aanmaningsbrieven verstuurde, scoren beter 
op vlak van het aantal ingediende EPB-aangiften. De cijfers tonen aan dat het volhouden van deze 
handhavingsinspanningen nodig is en dat het aantal EPB-aangiften op die manier nog kan stijgen. 
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Het VEA vertrekt momenteel van dossiers waarvoor een startverklaring is ingediend. Vergunningen waarvoor 
geen startverklaring werd ingediend, vallen uit de boot. Indien deze dossiers niet in het proces van 
herinnering startverklaring terecht komen, is de kans dat de EPB-aangifte ingediend wordt gering. 

Met de huidige personeelsbezetting is het moeilijk om dossiers die een herinnering ontvingen systematisch op 
te volgen. Indien er geen reactie komt op het schrijven, moet het dossier later opnieuw gecontroleerd worden 
op bureau of met een controle ter plaatse. Dit is zeer tijdsintensief. Een groot deel van de 
herinneringsdossiers kan hierdoor niet verder behandeld worden. 

Voor verbouwingsdossiers en voor niet-residentiële projecten kan geen datum van domicilie afgeleid worden 
uit de rijksregistergegevens van de aangifteplichtigen. Ook bij appartementen aan de kust is een vaststelling 
op deze manier uitzonderlijk. Voor dergelijke dossiers worden grotendeels herinneringsbrieven verstuurd. 
Reacties op deze dossiers zijn vaak vaag. 

Door het groeiend aantal vaststellingen van ingebruikname, stijgt het aantal aanmaningen. Hierdoor neemt 
het aantal hoorzittingsdossiers toe. Met de huidige werkwijze is er een tekort aan capaciteit om de dossiers op 
te volgen. De stock en doorlooptijd voor een volledige behandeling groeit. 

Het VEA checkt manueel of een aangifte na het opleggen van een boete al dan niet is ingediend en hoeveel 
de dwangsom bedraagt. Er is geen geautomatiseerd overzicht van de dossiers waarvoor na de boete nog 
geen aangifte is ingediend.  

Dossieropvolging 

Controles in 62 gemeenten leiden momenteel jaarlijks tot een 3000-tal herinneringen, 3000 aanmaningen en 
900 hoorzittingen voor het niet indienen van de EPB-aangifte. Voor 40% van de hoorzittingsdossiers wordt na 
het opleggen van de boete nog steeds geen EPB-aangifte ingediend. Dit zou jaarlijks leiden tot 360 
dwangsomdossiers. 

Momenteel beschikt het VEA over 4,3 VTE voor het handhaven van het proces op de startverklaring en de 
EPB-aangifte: 

- 1,3 VTE wordt ingezet op het handhaven van het indienen van de startverklaring; 

- 3 VTE wordt ingezet op het handhaven van het indienen van de EPB-aangifte. 

Met de huidige personeelsbezetting (3 VTE) is het VEA niet in staat om voor alle dossiers uit 1/5 van de 
gemeenten waar er een vaststelling ingebruikname is, een aanmaning te sturen en alle herinnerings- en 
aanmaningsdossiers systematisch op te volgen. Er is momenteel dan ook een stock aan te versturen 
aanmaningen, op te leggen boetes en op te volgens dwangsomdossiers. Andere opties zijn nodig om deze 
stock weg te kunnen werken. 

Met de voorziene afbouw van personeel naar 2 VTE zal vanaf 2014 het aantal vaststellingen, aanmaningen 
en hoorzittingen voor het niet indienen van de EPB-aangifte dalen tot iets meer dan de helft van de huidige 
steekproef. Het zal dan niet langer mogelijk zijn om jaarlijks in 1/5 van de gemeenten een herinnering of 
aanmaning te sturen voor elke bouwplaats die langer dan twee jaar voordien werd opgestart en waarvoor nog 
geen EPB-aangifte werd ingediend. Dit betekent dat de handhaving op het indienen van de EPB-aangifte 
quasi gehalveerd zal worden.  

Voorstel tot aanpassing 

Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid een signaal blijft uitsturen voor het indienen van de EPB-aangifte. 
Het is essentieel dat de doorlooptijd voor de behandeling van opgestarte dossiers beperkt blijft. De 
regelgeving staat of valt met de aanwezigheid van de aangifte.  

Door het behoud van de in 2011 tijdelijk aangeworven personeelsleden, kan het substantieel verminderen van 
het toezicht op het indienen van de EPB-aangifte, vermeden worden. Deze optie is binnen het huidige 
personeelsbeleid van de Vlaamse overheid, niet realiseerbaar. 

Het VEA stelt daarom een aantal alternatieven voor om het toezicht op het indienen van de EPB-aangifte 
verder te versterken. Het VEA stelt voor om de huidige werkwijze aan te passen door:  

- enkel te focussen op aanmaningen en geen herinneringen meer te sturen en de opgestarte 
dossiers systematischer en sneller op te volgen; 

- een aanpassing van de uiterste indientermijn van de EPB-aangifte van het gebouw door te 
voeren zodat ook bij verbouwingen en uitbreidingen het indienen van de EPB-aangifte beter 
kan afgedwongen worden; 
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- een hogere boete op te leggen voor het niet indienen van de EPB-aangifte; 

- het stelselmatig opvolgen van de dwangsomdossiers en het verlagen van de 
dwangsomboete; 

- het einde van de werken elektronisch op te vragen aan de gemeenten (samen met de start); 

- een deel van de vaststellingen van de ingebruikname te automatiseren op basis van de 
uitwisseling met gemeenten en wijzigingen van het domicilie-adres. 

Voorstel 1: focus op aanmaningen  

Het VEA stelt voor om de focus te richten op aanmaningen voor het indienen van de EPB-aangifte. 

Het VEA heeft met de domiciliegegevens uit het rijksregister (VKBP) of de maatschappelijke zetel of het 
vestigingsadres uit de kruispuntbank van ondernemingen, een handig middel om op een efficiënte manier een 
vaststelling te doen van ingebruikname in geval van nieuwbouw. Het proces voor het versturen van 
herinneringen is veel arbeidsintensiever en levert meestal vage reacties op. Op basis van het versturen van 
herinneringen kan het VEA het indienen van de EPB-aangifte niet afdwingen.  

Het VEA stelt daarom voor om de handhaving op het niet-indienen van de EPB-aangifte te versterken door de 
focus te verschuiven naar aanmaningen en een volledige dossiersopvolging.  

Voorstel 2: aanpassing van de definitie van ingebruikname van het gebouw 

Volgens het Energiedecreet moet een EPB-aangifte uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van een 
gebouw ingediend worden bij het VEA. Het moment van ingebruikname van het gebouw is momenteel niet in 
de wetgeving gedefinieerd. Voor sommige werkzaamheden zoals een verbouwing of uitbreiding en  bij 
sommige types gebouwen zoals kustappartementen of handelspanden die te huur aangeboden worden, is het 
moment van ingebruikname zeer moeilijk vast te stellen. 

Bij verbouwingen of uitbreidingen vindt vaak geen nieuwe ingebruikname plaats omdat het gebouw 
gedurende de werken in gebruik blijft. Bij sommige gebouwen (zoals appartementen aan de kust, 
winkelpanden) die te huur of te koop aangeboden worden, laat de ingebruikname op zich wachten of is er 
geen officiële vestiging van woonplaats. Toch zijn de werken al beëindigd en kan een EPB-aangifte ingediend 
worden. 

Bij nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met een beschermd volume 
groter dan 800 m

3
, of minstens één wooneenheid, vindt de ingebruikname van het gebouw plaats op het 

moment dat de aangifteplichtige naar het gebouw verhuist. Bij de andere werkzaamheden bepaalt de 
verslaggever de datum van ingebruikname in overleg met de gebruiker, bijvoorbeeld: 

- er is aan de volgende basiscomfortvoorwaarden (water, verwarming, elektriciteit) voldaan; 

- er wordt energie verbruikt, zelfs al is het enkel om de instandhouding van het gebouw te 
garanderen; 

- de ruimten waaraan werkzaamheden uitgevoerd zijn, zijn opnieuw in gebruik. 

Het VEA stelt voor het moment van indiening van de EPB-aangifte concreter te definiëren in de wetgeving. 
Door een concretere definitie, zou het voor de aangifteplichtige en de verslaggever voor alle werkzaamheden 
duidelijk zijn wanneer de EPB-aangifte ingediend moet worden. Het VEA zou op een meer efficiënte manier 
het indienen van de EPB-aangifte kunnen handhaven: bij een concrete vaststelling kan het VEA immers 
meteen overgaan tot aanmaningen.  

Het VEA stelt voor om de uiterste indiendatum van de EPB-aangifte te koppelen aan: 

- de officiële ingebruikname van het gebouw, het moment dat de aangifteplichtige naar het 
gebouw verhuist, bij nieuwbouw of hieraan gelijkgestelde werken. De officiële datum van 
ingebruikname is gelijk aan de domiciliedatum van een natuurlijke persoon of de datum 
waarop de maatschappelijke zetel of een vestiging op een bepaald adres gevestigd werd 
voor een rechtspersoon. 

- het einde van de werken als er geen officiële ingebruikname plaatsvindt (gebouw blijft 
leegstaan); 

- het einde van de werken met een maximum van 5 jaar na het verlenen van de vergunning, 
als er geen concrete ingebruikname vaststelbaar is of het gebouw in gebruik bleef 
(verbouwingen, uitbreidingen). Het Decreet Ruimtelijke Ordening (artikel 128) stelt dat de 
stedenbouwkundige vergunning vervalt wanneer er binnen de twee jaar na de vergunning 
niet gestart is met de werken of wanneer het gebouw niet winddicht is binnen de drie jaar na 
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de aanvang van de werken. Vijf jaar na het verlenen van de vergunning zouden de EPB-
plichtige werken dan ook voltooid moeten zijn. 

Volgens het voorstel zou de verslaggever uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw of na de 
beëindiging van de werken en ten laatste 5 jaar na het definitief verlenen van de vergunning de EPB-aangifte 
moeten indienen bij het VEA namens de aangifteplichtige. Het koppelen van het indienen van de EPB-
aangifte aan het beëindigen van de werken zou het mogelijk maken om op basis van gegevens die andere 
instanties bijhouden, vaststellingen te doen en het handhavingsproces op te starten zonder ter plaatse te 
gaan. De einddatum zou toelaten om zelfs zonder gegevensuitwisseling voor elk dossier een 
handhavingsactie op te starten indien na die lange periode de aangifte nog ontbreekt.  

Voorstel 3: opleggen van een hogere boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte. 

Wanneer de aangifteplichtige binnen een gestelde termijn geen EPB-aangifte indient, legt het VEA de 
aangifteplichtige een administratieve boete op van 250 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter 
nieuw gecreëerd beschermd volume. 

Bij verbouwingen wordt geen nieuw volume aan het bestaande gebouw toegevoegd. De boete voor het niet-
indienen van de aangifte bedraagt voor verbouwingen zonder uitbreidingen slechts 250 euro. Hierdoor is de 
drijfveer om een verslaggever aan te stellen en een EPB-aangifte in te dienen te beperkt. Voor een 
gemiddelde nieuwbouwwoning bedraagt de boete voor het niet indienen van de EPB-aangifte gemiddeld 750 
tot 1000 euro. Dit komt overeen met de kost voor het opmaken van een EPB-aangifte. Hierdoor is er geen 
stimulans om de EPB-aangifte in te dienen als het gebouw niet aan de EPB-eisen voldoet.  

Het VEA stelt voor om deze administratieve boete te verhogen naar 1000 euro, vermeerderd met 1 euro per 
kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume. Door een hogere basisboete wordt deze inbreuk meer 
ontmoedigd.  

Daarnaast stelt het VEA ook voor om een maximumboete te definiëren voor niet-indienen van de EPB-
aangifte. De administratieve geldboete is momenteel evenredig met het nieuw gecreëerde volume. Voor zeer 
grote gebouwen, bijvoorbeeld industriële hallen, kan de boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte 
oplopen tot zeer hoge bedragen. Het VEA stelt daarom voor om deze boete te beperkte tot 10.000 euro. De 
dwangsom voor het niet-indienen van de EPB-aangifte is een bijkomende garantie dat de EPB-aangifte wordt 
ingediend. Het stellen van een maximumboete zorgt in dit geval niet aan een ontsnappingsroute om niet aan 
de EPB-eisen te moeten voldoen. 

Voorstel 4: Stelselmatig opvolgen van dwangsomdossiers en verlagen van dwangsomboete 

Artikel 13.4.5 van het Energiedecreet bepaalt in §5 de dwangsom die opgelegd wordt als de aangifteplichtige 
geen EPB-aangifte indient binnen de nieuwe termijn die het VEA heeft vastgelegd bij het opleggen van de 
boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte. Artikel 13.4.5 bepaalt ook dat indien de aangifteplichtige na 
het opleggen van een initiële boete nog steeds geen aangifte indient, en uit een controle van het VEA blijkt 
dat de EPB-eisen niet behaald worden, er een dubbele boete wordt opgelegd voor het niet behalen van de 
EPB-eisen. Het VEA heeft onvoldoende personeel om voor elk dossier waarvoor geen EPB-aangifte wordt 
ingediend, een controle ter plaatse uit te voeren. De dwangsom is van essentieel belang om ervoor te zorgen 
dat voor elk EPB-plichtig gebouw een EPB-aangifte wordt ingediend. Zonder dwangsom zou er onvoldoende 
reden zijn om voor een gebouw dat niet aan de EPB-eisen voldoet, een aangifte in te dienen. De boete voor 
het niet indienen van de EPB-aangifte kan immers veel lager zijn dan de boete voor het niet voldoen aan de 
EPB-eisen. 

Momenteel wordt het proces voor het opvolgen van het niet-indienen van de EPB-aangifte niet systematisch 
uitgevoerd door de manuele werkmethode. Het VEA zal haar backoffice toepassing automatiseren om het 
opvolgen van het niet-indienen van de EPB-aangifte na het bevestigen van de boete te eenvoudiger te laten 
verlopen. De efficiëntiewinst zit in het feit dat deze taak dan periodiek uitgevoerd kan worden zonder veel 
extra belasting van het personeel, waardoor dwangsomdossiers correct en tijdig kunnen worden afgehandeld. 

Dit sluit aan bij een aanbeveling van het Rekenhof in hun systeemonderzoek van het Energiefonds in juli 
2012: “In het verleden heeft het VEA termijnoverschrijdingen voor de indiening van de EPB-aangiften niet met 
dwangsommen gesanctioneerd, zoals voorgeschreven door het Energiedecreet” en “Het VEA moet haar 
controleprocedures verder informatiseren.” Het automatiseren van de opvolging van dwangsomdossiers in de 
back-office van het VEA vergt een bijkomende investering.  
Verder stelt het VEA voor om het bedrag van de dwangsom per kalenderdag te verlagen van 25 euro naar 10 
euro. Aangezien het VEA dwangsomdossiers niet steeds maandelijks kan behandelen, loopt het bedrag van 
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de dwangsom sterk op. Per maand dat de aangifteplichtige de uiterste indientermijn van de EPB-aangifte na 
het opleggen van de boete overschrijdt, bedraagt de dwangsom 750 euro.  

Het is belangrijk dat een dwangsom en een decretale verplichting bestaat om de EPB-aangifte in te dienen. 
Het boetebedrag van de dwangsom mag echter niet zo hoog oplopen. Hierdoor stelt het VEA een dwangsom 
van 10 euro per kalenderdag voor. In dit geval zou bij een tweemaandelijkse behandeling van 
dwangsomdossiers het boetebedrag beperkt blijven tot 600 euro. 

Voorstel 5: het einde van de werken opvragen bij de gemeente 

Met het nagaan van de datum van ingebruikname via de rijksregistergegevens (VKBP) sloeg het VEA in 2012 
een efficiënte weg in voor het handhavingsproces op de EPB-aangifte. Sindsdien groeit het aantal 
aanmaningen sterk en stijgt het aantal ingediende aangiftes.  

Het VEA stelt voor om samen met het aanpassen van de uiterste indiendatum van de EPB-aangifte, een 
rechtsgrond te voorzien in de regelgeving om het uitwisselen van gegevens over het einde van de werken met 
gemeenten mogelijk te maken. De bouwheer moet in het kader van de wetgeving op ruimtelijke ordening de 
gemeente melden wanneer de vergunde werken starten en eindigen.  

Het VEA stelt daarom voor het bestaande uitwisselingsbestand met vergunningen niet alleen uit te breiden   
met de startdatum van de werken maar ook met de voltooiingsdatum. Met dit voorstel blijft de administratieve 
last voor de gemeente beperkt tot het eenmalig updaten van hun opvolgingssysteem. Bij een koppeling van 
deze update aan een andere wijziging die de gemeenten nodig hebben, is de kost en inspanning voor de 
gemeenten beperkt.  

Met deze werkwijze zou een vaststelling ter plaatse door het VEA niet nodig zijn. Het VEA zou ook voor 
verbouwingen en gebouwen die niet direct in gebruik genomen zijn, meteen kunnen overgaan tot 
aanmaningen. Vooral voor verbouwingen zou deze piste vaststellingen opleveren die via een opzoeking op 
domicilie in het rijksregister geen resultaten oplevert. Verbouwde panden blijven gedurende de periode van 
verbouwing meestal in gebruik. 

Voorstel 6: automatisatie van vaststellingen via mutaties in rijksregistergegevens en 
gegevensuitwisseling van gemeenten. 

Momenteel zoekt het VEA per dossier een datum van ingebruikname in het rijksregister of de kruispuntbank 
van ondernemingen. Het VEA voert de vaststellingen van ingebruikname manueel uit in een backoffice 
toepassing van de energieprestatiedatabank. Dossier per dossier wordt een vaststellingsfiche opgemaakt. 
Aan de hand van een overzichtsrapport van dossiers met termijnoverschrijdingen, worden dossiersgewijs 
aanmaningsbrieven opgesteld. Per dossier worden de brieven opgesteld met de juiste adresgegevens, die 
opgezocht worden in de kruispuntbank voor personen (VKBP) of ondernemingen (VKBO). 

Het VEA zal in 2013 de energieprestatiedatabank koppelen aan de authentieke bron voor personen en 
ondernemingen. Hierdoor zal het VEA beschikken over de correcte adresgegevens van een aangifteplichtige 
bij de opmaak van een aanmanings-, hoorzittings- of boetebrief. Het VEA zal ook mutaties in de 
persoonsgegevens ontvangen. 

Het VEA stelt voor de komende jaren in te zetten op een grotere automatisatie waardoor nog meer 
efficiëntiewinsten mogelijk worden. De verschillende pistes zijn: 

- Automatisatie van vaststellingen op basis van input van gemeenten. 
Wanneer het VEA door de gegevensuitwisseling met de gemeenten kan beschikken over de 
start- en voltooiingsdatum van de werken, kan het VEA onderzoeken hoe dit aanleiding kan 
geven tot een automatische vaststelling van de beëindiging van de werken.  

- Automatisatie van vaststellingen op basis van mutaties bij het rijksregister voor personen. 
Het VEA kan onderzoeken hoe een mutatie in adres als trigger gebruikt kan worden in de 
handhavingsprocessen. Als recente aanpassingen in de datum van domicilie of mutaties in 
het domicilie-adres te traceren zijn voor de bouwplaats, zou dit aanleiding kunnen geven tot 
een automatische vaststelling van ingebruikname van het gebouw. 

- Automatisatie van vaststellingen vijf jaar na het verlenen van de vergunning. 
Het VEA stelt voor dat de uiterste indiendatum van de EPB-aangifte vastgelegd wordt op 5 
jaar na het verlenen van de vergunning. Wanneer er vijf jaar na de vergunning geen EPB-
aangifte is ingediend, zou dit automatisch kunnen leiden tot een vaststelling van overtreding. 

- Versturen van brieven in bulk. 
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Momenteel verstuurt het VEA dossiersgewijs brieven. De backoffice is niet voorzien op het in 
bulk versturen van brieven voor meerdere dossiers. Na de koppeling van de 
energieprestatiedatabank met de authentieke gegevensbronnen voor personen en 
ondernemingen, kan het VEA onderzoeken hoe de databank aangepast kan worden zodat 
brieven in bulk, voor verschillende dossiers tegelijk, kunnen worden opgesteld. 

Het automatiseren van de invoer van statusvaststellingen op basis van input van gemeente en mutaties in het 
rijksregister en het in bulk versturen van brieven, zoud tijdswinst opleveren bij het versturen van 
aanmaningen. Handmatige controles, manuele invoer van gegevens en het afzonderlijk genereren van 
brieven zouden op die manier wegvallen. Hierdoor zou er meer ruimte komen om de dossiers en hoorzittingen 
tijdig op te volgen en te vermijden dat er stock wordt opgebouwd. 
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6.2 Handhaving naleven EPB-eisen  

Een gewijzigde aanpak en de uitbreiding van het personeelsbestand zorgden ervoor dat beduidend meer 
hoorzittingen voor het niet voldoen aan de EPB-eisen ingepland werden in 2011 en 2012. Ook de komende 
jaren zullen voldoende hoorzittingen ingepland kunnen worden. Daardoor zal de stock van te behandelen 
EPB-aangiftes met boete vanaf 2014 beperkt blijven tot de pas ingediende aangiftes. 

Voordat de boete opgelegd en geïnd wordt, behandelt het VEA de ingediende tegenargumenten. Door de 
toename van het aantal ingeplande dossiers is er een achterstand ontstaan van ongeveer 300 onbehandelde 
dossiers met tegenargumenten.  

6.2.1 Hoorzittingen voor dossiers die niet voldoen aan de EPB-eisen 

In 2008 werd gestart met het opleggen van een administratieve geldboete aan gebouwen die niet voldoen 
aan de EPB-eisen. Voor het vestigen van de geldboete, krijgt de aangifteplichtige de kans om zijn 
tegenargumenten kenbaar te maken via hoorzitting.  

Tot het voorjaar van 2011 werd voor alle dossiers een mondelinge hoorzitting gehouden, waarbij de 
aangifteplichtigen de kans kregen hun tegenargumenten mondeling toe te lichten. Deze aanpak was 
tijdrovend en zo konden er per hoorzittingsdag slechts 60 dossiers ingepland worden. Momenteel gebeurt 
een hoorzitting standaard schriftelijk. Bij een schriftelijke hoorzitting krijgen de aangifteplichtigen de 
mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn (ongeveer een maand) schriftelijke tegenargumenten in te 
dienen. De wijze van behandeling blijft identiek. Bij een gemotiveerd verzoek wordt er een mondelinge 
hoorzitting georganiseerd. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat aangifteplichtigen die zich moeilijk schriftelijk 
kunnen uitdrukken toch een gelijke behandeling kunnen krijgen. Ook voor complexe dossiers heeft een 
mondelinge hoorzitting nog steeds nut. In 2012 werd voor ongeveer 40 dossiers een mondelinge hoorzitting 
gehouden. 
 
Eind 2010 waren 1.210 dossiers ingepland (2008: 227; 2009: 471 ; 2010: 512) en wachtten nog 2.676 
dossiers op behandeling in een hoorzitting. Dankzij de gewijzigde aanpak van de hoorzittingen en de 
uitbreiding van het personeelsbestand konden 2.024 dossiers opgestart worden in 2011. Het aantal dossiers 
in stock was eind 2011 licht gedaald tot 2.536 dossiers. In 2012 werden 3.041 dossiers ingepland voor een 
hoorzitting. Eind 2012 bevatte de stock aan in te plannen dossiers 1.421 dossiers. 

De instroom in 2011 van EPB-aangiften met een boete hoger dan 250 euro, bedroeg ongeveer 160 dossiers 
per maand (1900 per jaar). In 2012 werden 2.026 EPB-aangiften ingediend die niet voldoen aan de EPB-
eisen en waarvan de boete meer dan 250 euro bedraagt. Tot eind 2012 werden in totaal 7.767 unieke EPB-
aangiften ingediend die niet voldoen aan de EPB-eisen en waarvan de boete meer dan 250 euro bedraagt. 
Dat aantal is gelijk aan 6% van het totale aantal ingediende EPB-aangiften (131.092). 

In 2013 worden er negen hoorzittingsdagen ingepland. Gemiddeld worden op één hoorzittingsdag 300 
dossiers ingepland. Het aantal nog niet ingeplande dossiers zal op die manier tegen eind 2013 ongeveer 600 
dossiers bedragen. Dergelijke stock zal altijd aanwezig zijn, omdat er steeds verwerkingstijd is tussen het 
indienen van de aangifte door de verslaggever en de administratieve verwerking door het VEA. Bovendien 
wordt voor bepaalde dossiers met meerdere subdossiers (bijv. appartementsgebouwen) gewacht tot het 
volledige dossier compleet is. Als er voor dergelijke dossiers overkoepelende tegenargumenten ingediend 
worden, kunnen ze gelijktijdig behandeld worden en worden eventuele fouten voorkomen. 

Met de geplande verminderde personeelsinzet vanaf halfweg 2014 zullen er jaarlijks nog een 2000-tal 
dossiers administratief opgestart worden. Daardoor kan de stock van nog niet ingeplande aangiftes beperkt 
blijven tot pas ingediende aangiftes. 

Bovenstaande inschattingen zijn opgemaakt op basis van het huidige beschikbare cijfermateriaal. Wijzigingen 
in het huidige patroon (bijv. toename van het aantal ingediende aangiftes) beïnvloeden deze inschattingen. 
Daarom zal de stand van zaken op regelmatige basis moeten geëvalueerd worden. 
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6.2.2 Behandeling ingediende tegenargumenten voor dossiers die niet voldoen aan 
de EPB-eisen 

Voordat een boete opgelegd en geïnd wordt, behandelt een jurist en/of een ingenieur de eventueel 
ingediende tegenargumenten. Voor ongeveer 20% van de dossiers worden er tegenargumenten ingediend. 
Afhankelijk van de behandeling van deze tegenargumenten kan: 

- de boete bevestigd of herberekend worden;  (75%) 

- de boete kwijtgescholden worden;   (20%) 

- een hernieuwingsaangifte toegelaten worden.  (5%) 

 
In de loop van 2012 werden 620 dossiers met tegenargumenten behandeld. Eind 2012 wachtten nog 300 
dossiers op behandeling.  

De beperkte stock van 300 onbehandelde dossiers kan met de huidige personeelszetting niet weggewerkt 
worden. Daardoor zal de behandeling van dossiers met ingediende tegenargumenten vertraging oplopen. 
Aangifteplichtigen die tegenargumenten indienen, moeten dan een bepaalde tijd wachten op een definitieve 
beslissing in hun dossier. 
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6.3 Kwaliteitsbeheersing van de EPB-aangiften 

In de regelgeving is voorzien dat de verslaggever de verantwoordelijkheid draagt om kwalitatieve EPB-
aangiften op te maken. Kwalitatief wil zeggen dat ze een correct beeld moeten geven van de as-builtsituatie 
op het vlak van energiezuinigheid en het binnenklimaat van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het VEA controleert in de ingediende EPB-aangiften of de verslaggevers correct en kwalitatief rapporteren. 
Het VEA voert dit type controle (= de waarheidsgetrouwheidscontrole of WHC-controle) steekproefsgewijs uit 
om na te gaan of een gebouw wel degelijk aan de EPB-eisen voldoet zoals de verslaggever rapporteert. Bij 
sommige dossiers bestaat het risico dat een verslaggever, onder druk van zijn/haar aangifteplichtige, verklaart 
dat het dossier voldoet aan de eisen, terwijl dat niet het geval is. De verslaggever legt in dat geval een valse 
verklaring af, zodat de aangifteplichtige geen boete zou moeten betalen. Het opsporen van dergelijke 
wanpraktijken is de basisdoelstelling van de waarheidsgetrouwheidscontroles in de 
energieprestatieregelgeving.  

Het is ook belangrijk dat het VEA nagaat of overheidsmiddelen, zoals subsidies en vermindering van 
onroerende voorheffing, terecht worden toegekend, en dat er op vermoedelijke fraude wordt gecontroleerd. 
Het is te vermijden dat gebouwen op papier wel maar in de realiteit niet de geclaimde energiebesparing 
behalen en dat ze daarvoor toch steun zouden krijgen.  

6.3.1 Huidig traject van kwaliteitsbeheersing 

In de energieprestatieregelgeving werd het volgende traject uitgetekend om te komen tot kwalitatieve EPB-
aangiften. 

De EPB-aangifte kan enkel opgesteld worden door verslaggevers. Niet iedereen mag een EPB-aangifte 
opstellen. Een zekere basiskennis is nodig. Anderzijds mocht de drempel om als verslaggever te kunnen 
optreden niet te hoog liggen. Er moesten immers voldoende verslaggevers beschikbaar zijn bij het opstarten 
van de regelgeving om voor alle vergunde werkzaamheden (uitgebreide dossiers en grote eenvoudige 
dossiers) een EPB-aangifte te kunnen opmaken. Om aan beide vereisten te voldoen, werd een 
diplomavereiste gesteld aan de verslaggever. Hij/zij moet beschikken over een één van de volgende 
diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur: architect, burgerlijk ingenieur-architect, 
burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch ingenieur, bio-ingenieur of interieurarchitect (afgeleverd 
vanaf 2011). Wie over het vereiste diploma beschikt, wordt geacht voldoende deskundig te zijn in de materie 
of in staat te zijn om de vereiste deskundigheid op korte termijn te verwerven. Er is geen verplichte opleiding 
om de functie te mogen uitoefenen.  

De berekeningen en de evaluatie van de eisen in de EPB-aangiften gebeuren aan de hand van een verplicht 
softwarepakket dat de Vlaamse overheid aan architecten, ingenieurs … ter beschikking stelt. Het 
softwarepakket voert de berekeningen uit op basis van de inputgegevens en de keuzes die de gebruiker 
invult. Het eindresultaat van de berekening is een E-peil per wooneenheid of per eenheid van bestemming. 
Op die manier wordt het aantal fouten in berekeningen sterk beperkt. Foute input in de EPB-software geeft 
uiteraard ook foute resultaten. Dat kan de EPB-software niet verhinderen. 

Het VEA informeert en communiceert over de EPB-regelgeving. De website www.energiesparen.be wordt 
gebruikt als centrale informatiebron. Belangrijke wijzigingen, aanvullingen, veelgestelde vragen, 
veelgemaakte fouten … worden gecommuniceerd via de EPB-nieuwsbrieven. Het VEA heeft ook een 
helpdesk uitgebouwd via energie@vlaanderen.be.  

De verslaggever kreeg de verantwoordelijkheid voor het correct rapporteren toegewezen. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor de correcte berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw in 
de EPB-aangifte, waarbij hij rekening houdt met de eigenschappen van het gebouw, de gebruikte materialen 
en de geplaatste installaties. Die verantwoordelijkheid moet stimuleren om correct te rapporteren en zich niet 
onder druk te laten zetten door andere partijen om de uitvoering anders weer te geven dan ze as-built is 
gerealiseerd, om het project aan de EPB-eisen te laten voldoen of om steunmaatregelen te laten ontvangen. 

Het VEA voert steekproefcontroles uit op correcte en waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever in 
de EPB-aangiften. Om na te gaan of de EPB-aangifte overeenstemt met de eigenschappen van het gebouw, 
de gebruikte materialen en de geplaatste installaties, vraagt het VEA stavingsstukken op aan de verslaggever 
en voert het voor en na de ingebruikname van het gebouw steekproefsgewijs extra controles ter plaatse uit. 
De stavingsstukken en de VEA-vaststellingen worden vergeleken met de inputwaarden uit de EPB-aangifte. 

http://www.energiesparen.be/
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6.3.2 Probleemstelling 

Heel wat verslaggevers maken kwalitatieve EPB-aangiften op. Uit de controles die het VEA uitvoert op het 
correct rapporteren van de gerealiseerde energieprestatie en binnenklimaat, blijkt dat ruim ¾ van de EPB-
aangiften kunnen worden beschouwd als kwalitatief en waarheidsgetrouw opgemaakt.  

Niettegenstaande het globaal goede resultaat, is het nodig de kwaliteit van het overige deel van de EPB-
aangiften verder te verbeteren. In bijna ¼ van de gecontroleerde EPB-aangiften wordt immers niet de kwaliteit 
behaald die werd verwacht van de diplomahouders. De gemaakte fouten zijn zowel kleine fouten met een 
zeer lage impact op het resultaat, als grotere fouten, met een grotere impact op het resultaat.  

Om een idee te geven van de grootteorde van de afwijking op de resultaten: bij de dossiers waarin fouten 
werden vastgesteld, wijkt het gerapporteerde E-peil meestal minder dan 10% af van het eigenlijke resultaat. 
Daarnaast komen ook het verkeerd rapporteren van andere prestaties voor, bijvoorbeeld het naleven van de 
ventilatie-eisen. 

Om een zicht te krijgen op het type fouten dat wordt gemaakt, analyseerde het VEA de dossiers met fouten, 
op het aantal en het type van de fout.  

Het VEA concludeerde na analyse dat bijna 2 op de 3 fouten te wijten zijn aan een te gebrekkige kennis van 
de materie en de berekeningsmethode (= methodefouten). Die methodefouten zijn al meerdere keren 
gecommuniceerd als ‘veelgemaakte fouten’ via de EPB-nieuwsbrief en/of op informatiesessies voor 
verslaggevers. Toch worden die fouten af en toe nog gemaakt.  

Het overige 1/3 van de gemaakte fouten betreffen niet-waarheidsgetrouwe rapporteringen. Enerzijds worden 
er daarbij foutieve productgegevens of projectgegevens ingevuld.  Anderzijds zijn er duidelijk vaststelbare 
maatregelen niet-correct gerapporteerd, waardoor bijvoorbeeld boetes worden ontlopen, of waardoor 
resultaten worden behaald voor het ontvangen van premies ... 

Bij het uitvoeren van de controle is het niet mogelijk om vast te stellen of de verslaggever de fout met opzet, 
uit vergetelheid of onkunde maakt. Eenzelfde fout kan de ene verslaggever bij gebrek aan kennis maken, 
terwijl de kans bestaat dat een andere verslaggever er bewust verkeerd over rapporteert (eventueel onder 
druk van de aangifteplichtige) zodat het gebouw beter scoort om bijvoorbeeld te voldoen aan 
premievoorwaarden of aan de EPB-eisen. Gezien de frequentie van bepaalde fouten, vermoedt het VEA dat 
de verslaggevers ze maken wegens onvoldoende kennis van de berekeningsmethodiek.  

Hoewel het VEA de oorzaak van de fout niet kan achterhalen, is een gebrekkige kennis van de EPB-
berekeningsmethodiek vermoedelijk vaak de oorzaak van fouten. Op gesprekken met verslaggevers komt 
vaak naar boven dat zij geen kennis hadden van dat aspect in de methodiek. Bijna 2 op de 3 fouten in de 
controledossiers (al dan niet met plaatsbezoek) zijn dergelijke methodefouten.  

Bij het uitvoeren van controles investeert het VEA veel tijd in het controleren of de methode correct wordt 
toegepast, dus meer een oppervlakkige controle. De controles zouden diepgaander moeten zijn, meer 
gefocust op het controleren van al dan niet waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever, met het 
oog op het verder verbeteren van de kwaliteit van de EPB-aangiften. 

Bij de evaluatie van de energieprestatieregelgeving in 2010 werd al aangegeven dat de kwaliteit van de EPB-
aangiften nog verder kan worden verbeterd. Verslaggevers gaven ook via de VEA-helpdesk en via de 
uitgevoerde enquête aan dat ze behoefte hebben aan bijkomende opleiding en informatie.  

6.3.3 Reeds ondernomen acties 

In navolging van de EPB-evaluatie van 2010 werden de onderstaande initiatieven vooropgesteld om de 
verslaggevers beter te begeleiden en te informeren om op die manier een betere kwaliteitsbewaking van de 
ingediende EPB-aangiften mogelijk te maken. 

Het VEA heeft op dit moment geen duidelijk zicht op het feit of de genomen initiatieven al een impact hebben 
op de afgeleverde kwaliteit.  

Automatische validatie  

De invoer van onrealistische waarden in de EPB-software heeft een grote impact op het resultaat op vlak van 
de EPB-eisen. Om dit te vermijden, stelde het VEA in de evaluatie van 2010 voor om extra automatische 
validaties in de EPB-software in te bouwen. Verslaggevers worden gewaarschuwd bij het invoeren van 
bepaalde waarden of bij de validatie voor het aanmaken van de EPB-aangifte. Op die manier kan de 
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verslaggever zelf een aantal fouten in de EPB-aangifte detecteren en corrigeren. Die mogelijkheid verhoogt 
de kwaliteit van de ingediende EPB-aangiften. 

In de EPB-software Vlaanderen versie 1.4, gereleased in mei 2010 werd een validatie ingebouwd in het 
invoerveld van het opwekkingsrendement van een warmteopwekker en van de COP van een warmtepomp. 
Rendementen en COP’s boven een bepaalde grenswaarde kunnen niet langer worden ingevoerd.  

Voor de ontwikkeling van de softwareversie 1.5.2 werd specifiek gezocht naar een reeks validatieregels die 
de fouten blokkeren die vaak voorkomen in controledossiers én die een grote impact hebben op de 
eindresultaten (bijvoorbeeld het E-peil). Niet alle veelgemaakte fouten kunnen worden ondervangen door 
validatieregels in de EPB-software. Bepaalde invoerwaarden zijn bij specifieke installaties wél mogelijk, 
waardoor die ingave niet geblokkeerd mag worden.   

De softwareversie 1.5.2 is publiek gemaakt in september 2011. Een aantal ingaves zijn sindsdien verplicht. 
De EPB-software geeft een melding bij het ontbreken van bepaalde gegevens. Als de ontbrekende invoer niet 
wordt aangevuld, kan er geen EPB-aangifte of startverklaring gegenereerd worden.   

Enkele voorbeelden van fouten die niet meer kunnen voorkomen door de automatische validatie: 

- geen  hulpenergieverbruik voor ventilatoren rapporteren bij ventilatiesystemen met ofwel 
mechanische toevoer, ofwel mechanische afvoer of een volledig mechanisch systeem; 

- een verwarmingsinstallatie rapporteren zonder hulpenergieverbruik voor ofwel een 
circulatiepomp, bij een systeem met water als warmteafgiftemedium ofwel een ventilator bij 
luchtverwarming; 

- een detailberekening van verlichting voor kantoor- en schoolgebouwen zonder invoer van 
armaturen.  

De validatieregels kunnen in de toekomst uitgebreid worden met waarschuwingen en meldingen.  

Verhogen kennisniveau bij verslaggevers en ontwerpers  

In de evaluatie van 2010 stelde het VEA voor om in analogie met het Waalse Gewest een handig vademecum 
uit te laten werken: een handleiding waarin de meest recente informatie voor de verslaggever en de 
ontwerpende architect duidelijk en aan de hand van praktische en visuele voorbeelden is weergegeven. Alle 
nodige informatie zoals de regelgeving, procedures, rekenmethodiek, EPB-software, 
Energieprestatiedatabank, veelgemaakte fouten … kan dan gebundeld worden en periodiek gereviseerd en 
aangevuld worden. 

Sinds mei 2010 zijn de eerste stappen gezet naar de opbouw van een vademecum: de beschikbare informatie 
werd in kaart gebracht en er werden uitgevers gecontacteerd om een indicatie te krijgen over de kostprijs. Na 
het inschatten van de kostprijs, de werkbelasting voor het VEA en het analyseren van de vraag van 
verslaggevers en architecten, werd beslist om op een andere manier (goedkoper, sneller, efficiënter) aan de 
nood tot overzichtelijke en bevattelijke informatie tegemoet te komen: namelijk het opsplitsen van de 
bestaande informatie van het onderdeel ‘energieprestatieregelgeving’ op de website in twee delen: 

- EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers. 

- EPB voor professionelen. 

Een digitale gegevensbron is efficiënter aanpasbaar dan een papieren document en voor het uitvoeren van 
de taken van een verslaggever is een computer met internetverbinding sowieso noodzakelijk.  

Op de website worden verschillende digitale informatiebronnen verzameld waaruit de EPB-verslaggever zijn 
informatie kan halen: de EPB-nieuwsbrieven, het Energiedecreet en –besluit, toelichtingsdocumenten, de 
veelgestelde vragen,…. Daarnaast werd extra aandacht besteed aan het up-to-date houden van de website 

Sinds 27 april 2012 is de opsplitsing online doorgevoerd en is het nieuwe websitedeel ‘EPB voor 
professionelen’ beschikbaar: http://www.energiesparen.be/epb/prof/home. 

Om de verslaggevers snel op de hoogte te brengen van grote en kleine ontwikkelingen binnen de 
energieprestatieregelgeving werd een rss-feed toegevoegd aan de voorpagina, in de rubriek ‘nieuwtjes’. Via 
de rss-feed wordt aan de verslaggevers gemeld dat een websitedocument geüpdatet is, dat er een nieuwe 
versie van de EPB-software beschikbaar is… 

Opsplitsing van het websitedeel ‘energieprestatieregelgeving’  

De steeds groeiende hoeveelheid informatie over EPB is opgesplitst in twee delen, zodat zowel de dagelijkse 
professionele bezoeker, als iemand die net kennismaakt met de energieprestatieregelgeving, sneller de weg 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/home
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vindt. Op de vorige website kon een leek tussen de professionele informatie het ABC van de 
energieprestatieregelgeving bijvoorbeeld niet meer terugvinden. Anderzijds moest zeer specifieke informatie 
te diep in de structuur gezocht worden. 

Voor het opstellen van de structuur werd advies gevraagd aan de energieconsulenten.  

Het deel ‘EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers’ bevat alle nuttige informatie over de 
energieprestatieregelgeving voor alle doelgroepen die met bouwen bezig zijn: bouwheren, architecten, 
aannemers,… Het bevat antwoorden op vragen over de pijlers van de energieprestatieregelgeving: wanneer 
is een project EPB-plichtig, aan welke EPB-eisen moet het project voldoen, wie heeft welke taak of plicht, wat 
moet op welk moment in het bouwproject gebeuren, wat zegt de regelgeving, welke sancties zijn er, … en 
enkele voorbeelden. 

In het deel ‘EPB voor professionelen’ is alle informatie verzameld die dieper ingaat op de 
energieprestatieregelgeving. De nieuwe structuur deelt op in inhoudelijke thema’s: de EPB-verslaggeving, de 
EPB-software, indeling van het gebouw, bouwkundige gegevens, installaties, ventilatie, rekenmethode, 
producten en innovatie. 

Uit de vraagbehandeling en feedback van verslaggevers blijkt dat de nieuwe structuur van het onderdeel 
‘energieprestatieregelgeving’ positief onthaald wordt bij de professionele bezoekers. Vooral de ‘sitemap’ met 
downloadbare documenten en de rubriek ‘nieuws’ wordt vaak bezocht.  

Schorsing verslaggevers  

In het Energiedecreet (Art. 13.4.7/1. §1) is sinds 28 november 2011 opgenomen dat het VEA verslaggevers 
die blijk geven van kennelijke onbekwaamheid of die activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met de bepalingen 
van artikel 11.1.6/1, § 1, tweede lid, kan schorsen in hun activiteiten voor een termijn die het VEA zelf bepaalt. 

Het volgende wordt beschouwd als een blijk van kennelijke onbekwaamheid: 

- een verslaggever maakt in de ingediende EPB-aangiften herhaaldelijk (dus in meerdere 
dossiers) veel fouten die resulteren in EPB-aangiften die niet overeenstemmen met de as-
built-situaties; 

- een verslaggever antwoordt niet of reageert niet op een eerste brief of e-mail waarin het VEA 
plannen, stavingsstukken en/of andere EPB-informatie opvraagt én hij reageert evenmin op 
het daaropvolgende aangetekend schrijven met dezelfde vraag. 

Die decretale weg biedt het VEA de mogelijkheid om op basis van een grondig dossier, met meermaals 
(flagrante) fouten over te gaan tot de tijdelijke schorsing van een verslaggever.  

De mogelijkheid om verslaggevers te schorsen bestaat op dit moment wel, maar zal pas op langere termijn 
resultaten opleveren in het kader van kwaliteitsbeheersing en -verbetering.  
 

Helpdesk  

De cijfers, zoals weergegeven in 1.3.4, geven aan dat het aantal vragen over de energieprestatieregelgeving 
die op de helpdesk binnenkomen, blijft stijgen. Nochtans wordt ook de kennisbank, die via de website 
raadpleegbaar is, steeds uitgebreider en gedetailleerder. Bovendien moeten deze vragen steeds stipter 
worden beantwoord (vanaf 2011 minstens 93 % binnen de 5 werkdagen, tegenover 90% voordien). De 
beschikbare personeelsinzet om dit te realiseren, stijgt daarentegen niet. Het huidige systeem van 
vraagbehandeling zit dan ook tegen zijn limieten aan. Er zijn een aantal oplossingen mogelijk: 

- uitbesteden van een deel van de vragen (naar bijvoorbeeld de energieconsulenten); 

- verdere verhoging van de efficiëntie. Dit kan door nog meer vragen in de kennisbank te 
voegen, met goed gekozen trefwoorden, zodat de vraagbehandelaar vlot gebruik kan maken 
van standaardantwoorden; 

- selectiever zijn in het beantwoorden van de vragen. Het is de bedoeling om de vraagstellers 
aan te moedigen eerst zelf te zoeken naar een antwoord en pas daarna de vraag te stellen.  

Ondanks de grote werkdruk die de helpdesk met zich meebrengt, is die toch van groot belang. De aard van 
de binnenkomende vragen geeft een goede indicatie van welke de probleempunten op het terrein zijn: welke 
delen van de methodiek worden moeilijk begrepen, welke aankondigingen in nieuwsbrieven zorgen voor 
ophef, welke eisen of regels zijn in praktijk niet realistisch …  
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6.3.4 Voorstel naar verdere kwaliteitsverbetering versus de randvoorwaarden van 
de Europese dienstenrichtlijn 

Zoals eerder gesteld is ruim ¾ van de gecontroleerde EPB-aangiften voldoende kwalitatief. Een groot aandeel 
van de verslaggevers is meer en meer geprofessionaliseerd in de EPB-materie en beheerst de materie 
voldoende. Bij bijna ¼ van de gecontroleerde EPB-aangiften stelt het VEA vast dat de kwaliteit nog kan 
worden verbeterd.  

Het VEA organiseerde een specifiek overleg met de betrokken sectoren, nl. architectenorganisaties, 
ingenieursverenigingen, energiedeskundigenplatform, onderwijskoepels … In dat overleg werden een aantal 
kwaliteitsverbeteringsvoorstellen naar voor geschoven. Het VEA heeft de diverse voorstellen en 
mogelijkheden bekeken en de voor- en de nadelen onderzocht. Daarbij werd ook rekening gehouden met de 
randvoorwaarden van de Europese dienstenrichtlijn. De dienstenrichtlijn bepaalt de mate waarin een 
erkenningssysteem kan worden gewijzigd. Het huidige systeem kan niet zomaar worden vervangen door 
andere of nieuwe voorwaarden.  

Alle huidige verslaggevers ontvingen hun toelating om als verslaggever op te treden, op voorwaarde dat ze 
beschikken over één van de vereiste diploma’s. De toelatingsvoorwaarde onder de vorm van een 
diplomavereiste, om op te treden als verslaggever zijn nu in het Energiedecreet opgenomen. Volgens het 
Grondwettelijk Hof mag de decreetgever de vereiste opleggen dat de verslaggever houder is van een bepaald 
diploma, als een zekere deskundigheid wordt vereist om de functie van verslaggever uit te kunnen oefenen.  
Uit het diploma blijkt de deskundigheid of een vermoeden van deskundigheid voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden van een verslaggever. Die diplomavereiste wordt Europeesrechtelijk in het kader van de 
dienstenrichtlijn beschouwd als een vergunningensysteem. 

Artikel 11 van de dienstenrichtlijn houdt in dat, behalve wanneer dit noodzakelijk is omwille van een 
dwingende reden van algemeen belang (bijv. de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of 
de bescherming van het leefmilieu) of wanneer de vergunning automatisch wordt verlengd of alleen 
afhankelijk is van de voortdurende vervulling van de voorwaarden, erkenningen of vergunningen van 
onbepaalde duur zijn.  

Artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid 1 van de richtlijn vereisen ook dat de vergunningsvoorwaarden en -
procedures duidelijk en eenduidig, objectief, transparant, toegankelijk en vooraf openbaar bekendgemaakt 
zijn. De richtlijn belet de lidstaten niet om verstrekte vergunningen achteraf in te trekken als niet meer aan de 
voorwaarden voor het verlenen van de vergunning wordt voldaan, maar houdt wel in dat men eens erkend,  
geen nieuwe bijkomende erkenningsvoorwaarden kan opleggen. Dergelijke bijkomende voorwaarden voldoen 
immers niet aan de voorwaarden uit artikel 10.2 en artikel 13.1. 

Dat betekent niet dat een lidstaat voor nog niet erkende dienstverrichters geen nieuwe voorwaarden kan 
opleggen. Zo is het altijd mogelijk dat bijvoorbeeld het slagen van een examen als erkenningsvoorwaarde 
wordt ingevoerd voor nieuwe dienstverrichters. Maar die voorwaarde kan niet worden opgelegd aan al 
erkende dienstverrichters. De Europese dienstenrichtlijn bepaalt dat een grondige wijziging van een 
regelgeving, waaraan een vergunningssysteem is gekoppeld, als een nieuwe start kan worden beschouwd. 
Ook het ingrijpend wijzigen van de daarmee samenhangende methodiek, wordt aanzien als nieuw startpunt. 
Vanaf dan is het volgens de richtlijn mogelijk om nieuwe voorwaarden met betrekking tot een vergunnings- of 
erkenningssyteem voor de dienstverrichters te bepalen. 

Een aantal ingrijpende wijzigingen van de energieprestatieregelgeving zijn op korte termijn gepland.  

Vanaf 2015 wordt: 

- voor alle gebouwen met een niet-residentiële bestemming een volledige 
energieprestatieberekening ingevoerd. De methodiek is specifiek uitgewerkt om naast 
kantoren en scholen ook alle andere specifieke bestemmingen te berekenen en verschilt van 
de huidige methodes. Voor alle niet-residentiële gebouwen zal dan ook een E-peileis gelden. 
Daaraan gekoppeld zal een nieuwe indeling van het gebouw worden ingevoerd. 

- voor bestaande gebouwen worden systeemeisen voor de technische installaties verplicht. Die 
verplichting is een implementatie van de Europese richtlijn om in bestaande gebouwen (= 
groot besparingspotentieel) een optimaal energiegebruik van de technische bouwsystemen te 
realiseren. 

Ook het verstrengingspad van de EPB-eisen naar bijna-energieneutrale gebouwen (BEN) in 2021 wordt op 
korte termijn bepaald en zal een sterke impact hebben op de EPB-materie vanaf 2015. 
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6.3.5 Voorstel 

Het VEA beoogt het aandeel kwalitatieve EPB-aangiften verder te verhogen. Het verder verbeteren van de 
vakkennis van de verslaggever is daarvoor essentieel.  

Het VEA stelt voor om vanaf de geplande ingrijpende wijziging van de energieprestatieregelgeving vanaf 2015 
(zie 0 en 4.3.3) een nieuwe erkenningsregeling voor verslaggevers in te voeren met:  

- Een sterker toezicht op de instroom van nieuwe verslaggevers. Het beschikken over een 
bepaald kennisniveau is belangrijk om een kwalitatieve EPB-aangifte te kunnen afleveren. Uit 
ervaring is gebleken dat het beschikken over één van de vereiste diploma’s, een 
noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde is. Gerichte aanvullende opleiding, afhankelijk 
van het basisdiploma, is nodig zodat de kandidaat-verslaggevers zich bekwamen in de 
diverse materies (bouwfysica, installatietechnieken, EPB-wetgeving, berekeningsmethode 
…). Via een testmoment wordt geverifieerd of de kandidaat-verslaggever het vereiste 
kennisniveau behaalt. 

- Bijkomende erkenningsvoorwaarden voor bestaande verslaggevers bij het uitbreiden van de 
regelgeving (zoals systeemeisen) of het ingrijpend wijzigen van de methodiek (zoals voor alle 
niet-residentiële gebouwen). 

- Een permanente vorming zodat actieve verslaggevers nieuwe kennis verwerven over nieuwe 
stukken regelgeving, methodiek en evoluties, maar ook hun bestaande kennis onderhouden 
en verder uitbreiden. Op die manier blijft de verslaggever zich verder bekwamen en 
professionaliseren. 

De erkenningsregeling zal van toepassing zijn voor de erkenning van nieuwe verslaggevers vanaf 
01/01/2015. De erkenningsregeling zal voor bestaande verslaggevers enkel betrekking hebben op de 
domeinen die ingrijpend veranderen of die er bij komen. 

 Residentiële gebouwen Niet-residentiële gebouwen 

Nieuwbouw en gelijkgesteld   

Renovaties  

Tabel 38: Toepassingsgebied erkenningsregeling nieuwe verslaggevers vanaf 2015 

 

 Residentiële gebouwen Niet-residentiële gebouwen 

Nieuwbouw en gelijkgesteld   

Renovaties  

Tabel 39 - Toepassingsgebied bijkomende erkenningsvoorwaarden bestaande verslaggevers vanaf 2015 

 

In de mate van het mogelijke zal het VEA bij het verder uitwerken van de erkenningsregeling afstemmen en 
aansluiten op de erkenningsregelingen die wordt toegepast in de andere gewesten. Daarnaast zal het VEA 
sectororganisaties die een intern kwaliteitscontrolesysteem wensen op te zetten, inhoudelijk ondersteunen.  

Eerste instapvoorwaarde: beschikken over één van de vereiste diploma’s 

Een verslaggever moet beschikken over één van de diploma’s zoals die nu zijn gedefinieerd in de 
regelgeving.  

De resultaten van de door VEA gecontroleerde EPB-aangiften (zie 6.3.2) tonen dat bijna 2/3 van de gemaakte 
fouten, methodefouten zijn. Dergelijke fouten zijn te wijten aan een te beperkte kennis van de nodige 
kennisdomeinen, de EPB-materie, de berekeningsmethode …, hoewel de verslaggevers over één van de 
vereiste diploma’s beschikken. Het VEA besluit daaruit dat het beschikken over een vereist diploma dus een 
noodzakelijke, maar een onvoldoende instapvoorwaarde is om aan verslaggeving te doen. Het is ook nodig 
om over een grondige kennis van de bouw te beschikken.  

In de praktijk voeren echter heel wat personen, die wel over een diploma in de bouwsector beschikken, maar 
waarvan het diploma nu niet voorkomt op de decretaal vastgelegde lijst, de verslaggevingstaken uit in 
opdracht van hun werkgever,  
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Het VEA stelt voor om vanaf 2015 (vanaf de nieuwe erkenningsregeling) de lijst van vereiste diploma’s uit te 
breiden met de volgende opleidingen van het korte type in de bouwrichtingen: het diploma ‘graduaat bouw’ of 
‘bachelor bouw’ en ‘architect-assistent’ of ‘bachelors in de toegepaste architectuur’. 

Vanaf 2015 kunnen ook alle houders van een diploma ‘interieurarchitect’ de taak van verslaggever uitvoeren. 

Aanvullende instapvoorwaarde: startopleiding en slagen in test 

Het VEA stelt een aanvullende instapvoorwaarde voor: de verslaggever moet aanvullend een startopleiding 
volgen en slagen in een test op het einde van die opleiding. 

In de startopleiding is het belangrijk om onderdelen van de volgende kennisdomeinen op te nemen: 

- regelgeving; 

- berekeningsmethodiek; 

- bouwfysica; 

- technische installaties; 

- uitvoeringstechnieken;  

- innovatieve technieken; 

- bouwknopenproblematiek; 

- plannen lezen en kunnen interpreteren; 

- energiehuishouding, warmteverliesberekening …; 

- kennis van de te gebruiken tools: rekenbladen, software … 

- … 

De ervaring leert immers dat het beschikken over één van de vereiste diploma’s onvoldoende garantie geeft 
dat die vereiste kennisdomeinen voldoende gekend zijn (zie 6.3.2). Bij veel opleidingen zijn voldoende vakken 
opgenomen over het lezen van plannen, uitvoeringstechnieken, software, maar ontbreekt een diepgaandere 
opleiding rond technische installatie en vice versa. Elk van deze kennisdomeinen is nodig om aan kwalitatieve 
verslaggeving te doen. 

De hierboven opgesomde kennisdomeinen zijn een eerste indicatie en moeten nog verder worden aangevuld 
en gespecificeerd. Het VEA stelt voor om een lijst met vereiste kennisdomeinen in de regelgeving vast te 
leggen, zodat de kandidaat-verslaggevers inzicht krijgen in wat ze allemaal moeten beheersen om op een 
goede manier aan verslaggeving te doen.  

Bestaande verslaggevers zullen enkel opleiding moeten volgen en in een test moeten slagen voor de 
domeinen die ingrijpend veranderen of die er bij komen (zie Tabel 39). 

Het VEA stelt voor om de bevoegdheid te delegeren naar de Vlaamse minister bevoegd voor energie om 
deze lijst met vereiste kennisdomeinen op te stellen. De lijst kan dan regelmatig aangevuld worden in functie 
van wijzigingen aan de regelgeving. 

Het duidelijk stellen van de vereiste kennisdomeinen en bekwaamheden geeft ook de onderwijsinstellingen 
een indicatie waarop ze opleidingsmodules kunnen toespitsen om hun opleidingen verder te optimaliseren. 

Op het einde van de gevolgde startopleiding legt de kandidaat-verslaggever een test af. Via de test kan 
worden nagegaan of de kandidaat-verslaggever de diverse bekwaamheden beheerst. Het al dan niet slagen 
in de test, beslist of de kandidaat-verslaggever erkend wordt en mag optreden als verslaggever. 

De opleidingsinstellingen die het opleidingspakket willen onderrichten, moeten door de Vlaamse overheid 
worden erkend. Het VEA stelt voor om de minister de bepalingen te laten vastleggen betreffende de 
erkenning van opleidingsinstellingen. Het VEA stelt ook voor om de bevoegdheid voor het vastleggen van de 
verdere specificaties met betrekking tot de startopleiding en de test, zoals de duur van de opleiding, de 
prioritaire thema’s in de opleiding en de eventuele invoering van een centraal examen ook te delegeren naar 
de Vlaamse minister bevoegd voor energie. Zo kan de minister, indien nodig, de bepalingen aanvullen en 
bijsturen. 

Derde voorwaarde: het volgen van permanente vorming 

In de nieuwe erkenningsregeling wordt een derde voorwaarde opgenomen, namelijk het volgen van 
permanente vorming om als verslaggever te kunnen blijven optreden. Het VEA en de sectororganisaties 
vinden een jaarlijkse vorming van de erkende verslaggevers nodig.  
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In de permanente vorming kunnen reeds gekende aspecten van de energiematerie worden opgefrist en 
aangepast aan de innovatie. Omdat de energieproblematiek en –materie steeds evolueert, zullen ook de 
nieuwe ontwikkelingen, grote wijzigingen en aanpassingen … aan bod moeten komen. Het tempo van 
wijzigingen ligt immers hoog en zal met de evolutie naar bijna-energieneutrale gebouwen naar 2021 hoog 
blijven. Wijzigingen aan de methode, aan de software … kunnen daarin worden toegelicht.  

De opleidingsinstellingen die permanente vorming willen geven, moeten wel door de Vlaamse overheid 
worden erkend volgens door de bevoegde minister vast te leggen bepalingen. Het VEA stelt voor om ook de 
bevoegdheid voor het vastleggen van de verdere specificaties met betrekking tot de permanente vorming, 
zoals de duur en inhoud, te delegeren naar de minister. Die delegatie is belangrijk zodat er kan opgevolgd 
worden dat een verplichte permanente vorming niet verglijdt in het halen van een vereist aantal uren opleiding 
en/of opleidingspunten, die niet voldoende inhoudelijk zijn uitgewerkt. Met betrekking tot de duur van de 
permanente vorming stelt het VEA indicatief 6 x 0,5 dag of 3 volle dagen per jaar voor. 

Het VEA acht het niet nodig om aan de permanente vorming een test te koppelen. Het volgen van de vereiste 
vormingsuren, volgens de vastgelegde inhoud, zou voldoende zijn voor de verslaggever om zijn/haar 
erkenning te behouden. Als de verslaggever nalaat om de jaarlijkse permanente vorming te volgen, zal hij/zij 
zijn/haar erkenning verliezen.  

Vrijstellingsmogelijkheden 

Het VEA zal nagaan in welke mate een erkenning, behaald in een van de andere gewesten, ook onmiddellijk 
in Vlaanderen kan dienen als erkenning.  

Bij het verder uitwerken van het voorstel voor een nieuwe erkenningsregeling, zal het VEA de volgende 
vrijstelling onderzoeken en uitwerken. 

Vrijstelling voor nieuwe kandidaat-verslaggevers 

Door het regelgevend vastleggen van een lijst met vereiste kennisdomeinen, streeft het VEA er naar dat de 
opleidingsinstellingen waarin kandidaat-verslaggevers één van de geschikte diploma’s behalen, ook die 
kennisdomeinen integreren in hun opleidingspakketten. Als zij de vereiste domeinen volledig integreren, 
maken zij het mogelijk dat de afstuderende persoon in hun opleidingsrichting in één beweging voldoet aan 
een deel van de tweede instapvoorwaarde om erkend te worden als verslaggever.  

Een persoon die afstudeert aan een opleidingsinstelling met een dergelijke geïntegreerde opleiding wordt 
vrijgesteld van het volgen van een startopleiding. Hij/zij moet wel nog voldoen aan het tweede deel van de 
tweede instapvoorwaarde, namelijk het afleggen en slagen in een test. Via die test wordt nagegaan of de 
kandidaat-verslaggever de diverse bekwaamheden beheerst. Het al dan niet slagen in de test, beslist of de 
kandidaat-verslaggever erkend wordt en mag optreden als verslaggever. 

Het VEA stelt voor dat de opleidingsinstellingen die een dergelijke geïntegreerde aanpak willen realiseren, 
aan de minister moeten aantonen dat ze aan de gestelde voorwaarden voldoen.  

De eisen waaraan een opleidingsinstelling moet voldoen en de voorwaarden, zijn verder af te spreken met de 
betreffende sectoren. 
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6.4 Controle op de waarheidsgetrouwe rapportering met mogelijke 
hoorzitting voor de verslaggevers 

Belang van kwaliteitsbeheersing en waarheidsgetrouwe EPB-aangiften 

Zoals al in 6.3 is vermeld gaat het VEA via de controles op waarheidsgetrouwe rapportering  door de 
verslaggever (WHC-controle) na of de verslaggevers correct en kwalitatief rapporteren in de EPB-aangiften. 

Het VEA voert steekproefsgewijs controles uit om na te gaan of een gebouw aan de EPB-eisen voldoet zoals 
de verslaggever rapporteert. Bij sommige dossiers bestaat het risico dat een verslaggever, onder druk van 
zijn/haar aangifteplichtige, zou verklaren dat het dossier voldoet aan de eisen, terwijl dat niet het geval is. De 
verslaggever legt in dat geval een valse verklaring af, zodat de aangifteplichtige geen boete zou moeten 
betalen. Het is ook belangrijk dat het VEA nagaat of overheidsmiddelen, zoals subsidies en vermindering van 
onroerende voorheffing, terecht worden toegekend. Het is te vermijden dat gebouwen op papier wél maar in 
de realiteit niet, de geclaimde energiebesparing behalen en dat ze daarvoor steun zouden krijgen.  

De VEA-controle op waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever is een van de belangrijke 
schakels/signalen naar kwaliteitsverbetering en -beheersing van de verslaggeving in EPB-aangiften. Het 
signaal dat het VEA controles uitvoert, is belangrijk. Voldoende controles zijn nodig om de pakkans bij 
eventuele fraude reëel te houden vooral bij een stijgend aantal ingediende EPB-aangiften per jaar en de 
strenger worden van de EPB-eisen.  

Niet alleen het VEA, maar ook andere instanties duiden op het belang van de controles op de 
waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever. Het Rekenhof beveelt aan dat het VEA de controles 
ter plaatse op een waarheidsgetrouwe rapportering over de EPB-eisen, moet versterken (zie 1.1.9). De 
sectororganisaties stellen dezelfde vraag (zie bijlage 11 en bijlage 12).   

Europa stelt ook dat controles op de kwaliteit van de rapportering belangrijk zijn. Vlaanderen moet voldoen 
aan de Europese verplichting m.b.t. kwaliteitscontrole beschreven in art. 18 van de Europese richtlijn EPBD 
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen. Artikel 8 bepaalt dat de lidstaten 
kwaliteitscontroles moeten uitvoeren op een statistisch significant percentage van de 
energieprestatiecertificaten voor nieuwe en bestaande gebouwen. Het energieprestatiecertificaat voor nieuwe 
gebouwen is ingebed in de EPB-aangifte. In bijlage II van de EPBD/2010/31/EU is de verplichting als volgt 
beschreven:  

“De bevoegde autoriteiten of organen waaraan de tenuitvoerlegging van het onafhankelijke 
controlesysteem door de bevoegde autoriteiten is gedelegeerd, maken een willekeurige selectie van 
ten minste een statistisch significant percentage van alle energieprestatiecertificaten die jaarlijks 
worden verstrekt, en onderwerpen die certificaten aan een controle.  

De controle wordt uitgevoerd op grond van de hieronder weergegeven opties of op basis van 
gelijkwaardige maatregelen:  

a) controle van de geldigheid van de inputgegevens van het gebouw, die worden gebruikt voor de 
afgifte van het energieprestatiecertificaat en de in het certificaat vermelde resultaten;  

b) controle van de inputgegevens en van de resultaten van het energieprestatiecertificaat, inclusief de 
gedane aanbevelingen;  

c) volledige controle van de inputgegevens van het gebouw die worden gebruikt voor de afgifte van 
het energieprestatiecertificaat, volledige controle van de in het certificaat vermelde resultaten, 
inclusief de gedane aanbevelingen, en, zo mogelijk, bezoek aan het gebouw om de overeenstemming 
na te gaan tussen de in het energieprestatiecertificaat vermelde specificaties en het gecertificeerde 
gebouw.” 

Hieronder wordt het handhavingsproces beschreven en wordt een stand van zaken gegeven van het aantal 
controles. Die zaken worden daarna in perspectief gezet ten opzichte van de verplichting naar Europa toe en 
de verwachtingen van de bouwsector. 
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6.4.1 Types controles, procesbeschrijving en tijds- en personeelsinschatting 

Het VEA leeft met het huidige beschikbare personeel zo goed als mogelijk haar verplichting naar Europa na 
en controleert een statistisch significant percentage van de EPB-aangiften. De gevolgde aanpak wordt door 
de Europese commissie gewaardeerd. 

Types controles op correcte rapportering en tijds- en personeelsinschatting 

Het VEA voert in het kader van de controle op de waarheidsgetrouwe rapportering door de verslaggever twee 
types controles uit: 

- de FILE-controle; 

- de waarheidsgetrouwheidscontrole (= WHC-controle).  

De FILE-controles stroken met de bedoelde controles a) en b) zoals gespecificeerd in bijlage II van  de 
Europese richtlijn.  

De WHC-controles komen overeen met de in de richtlijn bedoelde controles c). 

De FILE-controle 

De FILE-controle wordt in hoofdzaak uitgevoerd op basis van de EPB-aangifte. Een controleur doorloopt het 
berekeningsbestand van de ingediende EPB-aangifte en toetst de invoer aan een lijst van controlepunten. Die 
controle dient als een filter van een grote set dossiers om te beslissen voor welk dossier een meer 
diepgaande controle wenselijk is. Via de FILE-controle wordt beslist of het dossier een ‘te controleren dossier’ 
wordt.  

Die controle gebeurde tot nu toe onder andere op de volgende types dossiers: 

- Dossiers ‘check onroerende voorheffing’ (check OV): dossiers die in aanmerking komen voor 
verlaging onroerende voorheffing, waarbij het E-peil kleiner is dan of gelijk is aan de 
opgelegde drempel (tot hiertoe E60 of E40). Een groot aantal, maar niet alle dossiers met E-
peil kleiner dan of gelijk aan E60, werden systematisch op die manier door het VEA 
nagekeken. Als het dossier na een FILE-controle in orde werd bevonden, werd het 
doorgegeven aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) voor de toekenning van de 
verminderde onroerende voorheffing. Als het VEA fouten opmerkte die aanleiding gaven tot 
het overschrijden van de drempel, werd het dossier door het VEA tegengehouden en aan een 
verdere controle onderworpen. Na die verdere controle werd een beslissing genomen of het 
dossier alsnog in aanmerking kwam voor de vermindering. 
Van de indienjaren 2008-2009-2010-2011 werden 5.510 dossiers gecontroleerd. 22% werd 
niet naar VLABEL gestuurd en meer diepgaand gecontroleerd. Het aantal dossiers voor FILE-
controles werd jaar na jaar groter. Hoewel het aandeel dossiers met fouten daalde, steeg het 
absolute aantal dossiers dat diepgaander moest worden gecontroleerd. Het VEA kon die 
stijgende aantallen met het huidige takenpakket en het beschikbare personeel niet tijdig 
verwerken. Daardoor groeide de stock ‘te controleren dossiers’ sterk aan en steeg het aantal 
klachten en bezwaren bij VLABEL over de lange doorlooptijden en uitblijvende beslissing. 
Om de werkbaarheid te verbeteren, wijzigden Vlabel en het VEA de werkwijze vanaf 2012. 
Het VEA bezorgt vanaf 2012 alle dossiers met een E-peil E60 en lager aan VLABEL. Het 
VEA kan echter wel dossiers terugroepen, als er na een controle (hetzij steekproefsgewijs, 
hetzij na klachten …) blijkt dat het E-peil onjuist is en na correctie boven de drempel stijgt.  

- Dossiers ‘check-andere reden’ (zie verder als ‘andere reden’): daarbij worden 
steekproefsgewijs dossiers geselecteerd die voldoen aan bepaalde criteria. Die dossiers 
worden vergeleken met de controlelijst of bepaalde invoerwaarden worden geverifieerd. 
Indien er onregelmatigheden bovenkomen, wordt verder en dieper gecontroleerd: 
bijvoorbeeld 

o dossiers met een E-peil dicht bij een wettelijke grens (bijv. E100, E80 …); 
o dossiers van verslaggevers die bijvoorbeeld nooit boetes rapporteren. 

Naast systematische doorlichting van het berekeningsbestand aan de hand van een controlelijst, voert het 
VEA ook puntsgewijze controles op een of meerdere invoerwaarden uit op bepaalde dossiers. Hierbij wordt 
specifiek opgevraagde staving voor de gecontroleerde aspecten (bijv. ventilatie, fotovoltaïsche panelen, 
luchtdichtheid …) vergeleken met de ingevoerde waarde in de EPB-aangifte. Als de staving niet is bezorgd, 
niet bestaat of uit de bezorgde staving blijkt dat er niet correct is gerapporteerd, komen de dossiers ook 
terecht in de controlelijst. Die dossiers worden dan uitgebreider gecontroleerd. De dossiers waarbij de 
specifiek opgevraagde staving in orde was, worden niet verder gecontroleerd en komen niet in de controlelijst. 
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De WHC-controle: 

Het tweede type controle is de waarheidsgetrouwheidscontrole (= WHC-controle). Als het VEA bij de FILE-
controle een vermoeden heeft dat er geen correcte rapportering is gebeurd, wordt het dossier genoteerd als 
‘niet OK’ en wordt het toegevoegd aan de stock van ‘te controleren dossiers’ via WHC-controle.  

Naast die ‘niet OK-dossiers’ uit de FILE-controle worden ook andere dossiers onderworpen aan een WHC-
controle: 

- dossiers ‘van grote verslaggever’: deze worden steekproefsgewijs geselecteerd uit de 
dossiers van verslaggevers die veel startverklaringen en EPB-aangiften hebben ingediend; 

- ‘werfcontrole’-dossiers: dossiers waarbij steekproefsgewijs gedurende het bouwproces een 
werfbezoekcontrole en/of na ingebruikname een controle van het VEA is uitgevoerd; 

- dossiers ‘na klacht’: dossiers waarbij een klacht is ingediend via de ombudsman, op de 
helpdesk, bij VLABEL omdat de vermindering onroerende voorheffing uitblijft …; 

- dossiers ‘na HZ-EPB-eisen’: als er tijdens de hoorzitting voor het niet-voldoen aan de EPB-
eisen door de aangifteplichtige een signaal wordt gegeven dat de verslaggever fout zou 
hebben gerapporteerd. 

Bij geen van die vier types dossiers is er al een vermoeden of vaststelling dat het dossier niet in orde zou zijn. 
Dat moet de controle uitwijzen. 

Bij een WHC-controle worden aan de verslaggever de as-builtplannen en een selectie van stavingsstukken 
voor projectgebonden invoerwaarden opgevraagd. Na ontvangst gebeurt de WHC-controle door de 
gerapporteerde gegevens in de EPB-aangifte te vergelijken met de ontvangen as-builtplannen en de 
stavingsstukken. Bij een aantal van die dossiers is de waarheidgetrouwheidscontrole nog uitgebreider. In die 
gevallen controleert het VEA het gebouw op de werf of na de ingebruikname en worden de gemaakte 
vaststellingen vergeleken met de gerapporteerde waarden.  

Na de uitgevoerde checks en vergelijkingen, evalueert de VEA-controleur de fouten en de resultaten van de 
behandeling. Een WHC-controle kan leiden tot een:  

- kennisgevingsbrief naar de verslaggever. Als het dossier geen of beperkte fouten bevat (met 
administratieve geldboete voor de verslaggever kleiner dan 250 euro), stuurt de controleur 
een kennisgevingsbrief naar de verslaggever waarin wordt gemeld dat het dossier is 
gecontroleerd. Eventuele fouten worden als opmerking meegegeven in de brief. Als er geen 
fouten of minimale fouten zijn gemaakt, vermeldt de kennisgevingsbrief ook dat het dossier 
wordt afgesloten. Als de gemaakte fouten in het dossier moeten worden rechtgezet, wordt 
een hernieuwingsaangifte gevraagd. De controleur volgt op of de verslaggever de 
hernieuwingsaangifte indient. Pas na het indienen van een correcte hernieuwingsaangifte, 
wordt de controle afgesloten.  

- gesprek met de verslaggever. Als het dossier fouten bevat waarvan de voorlopig berekende 
administratieve geldboete 250 euro of meer bedraagt én als dit het 1e controledossier is voor 
de verslaggever, wordt de verslaggever door het VEA uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens 
en na het gesprek kan de verslaggever nog aanvullende staving en gegevens over het 
dossier bezorgen. Het VEA vraagt immers bij het begin van het controleproces niet het 
volledige dossier op. Met die aanvullende staving kan het VEA een globaler beeld krijgen van 
het dossier. Na ontvangst van eventuele extra stavingsstukken herevalueert het VEA het 
dossier. Als de administratieve geldboete 250 euro of meer blijft, dan gaat het dossier verder 
naar een schriftelijke hoorzitting (zie verder). Als de indicatieve geldboete minder dan 250 
euro bedraagt of wegvalt, wordt de verslaggever daarvan op de hoogte gebracht via een 
kennisgevingsbrief (zie hoger).   

- opstart van de procedure schriftelijke hoorzitting voor de verslaggever. Als het dossier fouten 
bevat waarvan de voorlopig berekende administratieve geldboete 250 euro of meer bedraagt 
én als de verslaggever in het verleden al één of meer controledossiers had, waarvoor hij al 
een gesprek of een hoorzitting kreeg, krijgt de verslaggever onmiddellijk een brief voor een 
schriftelijke hoorzitting. In die brief is de indicatieve administratieve geldboete vermeld, 
waarbij hij/zij de kans krijgt om schriftelijk tegenargumenten te bezorgen en eventueel de 
indicatieve administratieve geldboete te betwisten. 
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Aantal controles van 2010 tot  2012  

Zoals vermeld was het controleproces in 2010 en 2011 nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt. In 2010 en 2011 
werd op respectievelijk 39 en 107 dossiers een WHC-controle uitgevoerd. Die aantallen zijn niet direct 
vergelijkbaar met de cijfers van 2012 en de schatting voor de volgende jaren door de aanpassing in de 
behandeling en processen.  

Het VEA controleerde in 2012 met het beschikbare personeel de waarheidsgetrouwheid van volgend aantal 
dossiers: 

- 2.300 FILE-controles; 

- 133 WHC-controles. 

Ten opzichte van het totale aantal EPB-aangiften dat in 2011 werd ingediend (zie Tabel 11), namelijk 
ongeveer 34.100, werd ongeveer: 

- 6,95% gecontroleerd op FILE-controle; 

- 0,39% gecontroleerd op WHC-controle. 

In totaal werd dus in 2012 ongeveer 7,34% van de ingediende EPB-aangiften gecontroleerd, wat in het kader 
van de Europese verplichting kan beschouwd worden als een statistisch significant percentage van de 
ingediende EPB-aangiften. 

Doorlooptijd van de controles 

Met het huidige beschikbare personeel dat werkt op het WHC-controleproces en de huidige stock aan ‘te 
controleren’ WHC-dossiers zijn de doorlooptijden van de dossiers zeer lang. Met de door te voeren 
personeelsdaling vanaf halfweg 2014 zal die doorlooptijd nog toenemen. De lange doorlooptijd leidt nu al tot 
klachten en onbegrip bij de betrokken aangifteplichtigen en verslaggevers.  

Die problematiek komt ook naar voor in de nota van het ‘Systeemonderzoek Energiefonds’, opgemaakt door 
het Rekenhof. Onder punt 3 staat als een van de systeemzwaktes in het handhavingsproces vermeld dat de 
procedures vaak lange doorlooptijden hebben.  

Om de doorlooptijd te verminderen, besliste het VEA om de instroom van controledossiers en de 
controlefocus aan te passen. Het is belangrijk dat er een evenwichtige verdeling wordt gemaakt in welke 
dossiers er wordt gecontroleerd. Tot vorig jaar was er een te groot overwicht op het controleren van dossiers 
in aanmerking komen voor een verlaging van onroerende voorheffing. Daardoor was het aantal 
controledossiers omwille van een andere reden (bijvoorbeeld steekproef uit ‘grote’ verslaggevers) te laag. Op 
de grootte van het aandeel controledossiers uit klachten en uit hoorzittingen voor het niet-voldoen aan de 
EPB-eisen heeft het VEA geen impact. Het VEA zal trachten om ook meer werfcontroles uit te voeren om nog 
beter de as-builtsituatie te vergelijken met de rapportering in de EPB-aangifte en mogelijk fraude gerichter op 
te sporen. 

6.4.2 Voorstel 

Met het huidige beschikbare personeel kan het VEA niet tegemoet komen aan de vraag naar ‘meer controles’ 
en het ‘verhogen van de pakkans’, die zowel vanuit het Rekenhof als vanuit de sectoren komt. Om die vraag 
te kunnen beantwoorden, is er extra personeel nodig. Dat is op dit moment niet realiseerbaar. 

Het is van essentieel belang om meer en beter toe te zien op het feit dat bekwame mensen de taak van 
verslaggeving opnemen. Enkel op die manier kan het aantal kwalitatieve EPB-aangiften stijgen en het aantal 
complexe controledossiers waar niet-waarheidsgetrouwe rapportering of andere fouten worden vastgesteld, 
afnemen. Enkel als de stock van achterstallige te controleren dossiers kleiner wordt en het VEA zich minder 
moet focussen op nazicht van methodefouten, kan het VEA haar handhaving meer inzoomen op het 
werkelijke doel: diepgaandere controles die effectief de waarheidsgetrouwe rapportering van verslaggevers 
moet onderzoeken. Het VEA zal duidelijker naar de verslaggevers communiceren welke risico’s zij lopen, 
zowel op financieel vlak als op het vlak van hun erkenning.  
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6.4.3 Controle op het herindienen van de correcte aangifte na een 
verslaggevercontrole  

Huidige situatie en probleemstelling 

Op het einde van de uitgevoerde grondige controles door het VEA, moet de verslaggever meestal een nieuwe 
aangifte (= hernieuwingsaangifte) indienen waarin de gemaakte fouten worden gecorrigeerd. Enkel op die 
manier is er een correcte EPB-aangifte aanwezig in de Energieprestatiedatabank voor dat project en beschikt 
de aangifteplichtige over een correct energieprestatiecertificaat bouw. Pas nadat een correcte 
hernieuwingsaangifte is ingediend, is het dossier ‘volledig’ en wordt het afgesloten. 

De verslaggever krijgt na een kwaliteitscontrole schriftelijk (al dan niet aangetekend) de vraag om een 
hernieuwingsaangifte in te dienen. Hij/zij krijgt 60 kalenderdagen de tijd om een correcte EPB-aangifte in te 
dienen. Als de hernieuwingsaangifte niet wordt ingediend binnen de gestelde termijn, maant het VEA de 
verslaggever aan om dat alsnog te doen, opnieuw met een gestelde termijn van 60 kalenderdagen. Die brief 
wordt aangetekend verstuurd.  

Als de verslaggever nalaat om binnen de tweede gestelde termijn de hernieuwingaangifte in te dienen, kan er 
volgens het Energiedecreet slechts in de volgende gevallen een hoorzitting worden gehouden en een boete 
van 500 euro aan de verslaggever worden opgelegd: 

- als het E-peil in de EPB-aangifte groter is dan het E-peil na controle;   

- als de bruto-vloeroppervlakte in de EPB-aangifte 5% of meer dan 5% kleiner is dan de bruto-
vloeroppervlakte na controle. 

In die gevallen werkt het betalen van de boete van 500 euro bevrijdend. Het indienen van de 
hernieuwingsaangifte kan dus niet worden afgedwongen. In alle andere gevallen kan er geen sanctie worden 
gesteld, bijvoorbeeld als: 

- het E-peil in de EPB-aangifte lager is dan het E-peil na controle;  

- er een fout werd gerapporteerd over ventilatievoorzieningen; 

- … 

Samengevat zijn er dus volgens de huidige wettelijk basis twee probleemsituaties:  

- voor controledossiers die niet voldoen aan één van de beide gestelde voorwaarden, is er 
geen wettelijke basis om een hoorzitting te houden en een boete op te leggen, noch om een 
hernieuwingsaangifte af te dwingen. 

- voor controledossiers die wel voldoen aan één van de beide gestelde voorwaarden, is er wel 
een wettelijke basis om naar hoorzitting te gaan en een boete op te leggen. Maar volgens de 
huidige regelgeving kan de verslaggever de boete betalen, zonder ooit de 
hernieuwingsaangifte in te dienen. Het eindresultaat is in beide situaties hetzelfde: 

o de aangifteplichtige beschikt niet over een geldig en correct 
energieprestatiecertificaat bouw;  

o het dossier staat ook in de energieprestatiedatabank als ‘onvolledig’, want de 
oorspronkelijke ‘foute’ EPB-aangifte werd tijdens het controleproces door het VEA op 
ongeldig gezet.  

De onvolledigheid van het dossier kan aanleiding geven tot een bijkomend probleem: bij de handhaving van 
het VEA voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte kan er als gevolg van het automatische controleproces 
een herinnerings- of aanmaningsbrief naar de aangifteplichtige worden gestuurd voor het niet-indienen van de 
EPB-aangifte. Die brief is echter ongewenst, want de verantwoordelijkheid voor de niet-ingediende EPB-
aangifte ligt niet bij de aangifteplichtige, maar wel bij de verslaggever die nalaat om een hernieuwingsaangifte 
in te dienen. 

Daarnaast constateert het VEA in sommige gevallen dat de verslaggever een foute indeling van het 
bouwproject in EPB-eenheden (naar aard van het werk en bestemming) heeft gemaakt, waardoor de ganse 
berekening in de EPB-aangifte, de bekomen resultaten, de aftoetsing met de geldende EPB-eisen en het 
certificaat niet correct zijn. Het VEA doet dergelijke vaststellingen enerzijds bij de opstart van dossiercontroles 
op correcte rapportering door de verslaggever, zoals hierboven vermeld, maar anderzijds ook bij andere 
controleprocessen, bv. bij dossiers die niet voldoen aan de EPB-eisen. In die gevallen kan het VEA het 
dossier niet op een correcte manier verder behandelen en is eerst een hernieuwingsaangifte volgens de 
correcte indeling in EPB-eenheden vereist, In die gevallen vraagt het VEA aan de verslaggever, meestal per 
e-mail, om eerst een hernieuwingsaangifte volgens de correcte indeling op te stellen en in te dienen. Pas 
daarna kan het VEA de behandeling verderzetten. Dergelijke correcties zijn echter vaak arbeidsintensief voor 
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de verslaggever, waardoor de verslaggever het nalaat om die correcties door te voeren en de gevraagde 
hernieuwingsaangiften op te laden. Het VEA kan volgens de huidige regelgeving voor dit soort dossiers geen 
hernieuwingsaangifte afdwingen, waardoor het haar behandeling niet of moeilijk kan verderzetten. 

Voorstel 

Om de opgesomde probleemsituaties op te lossen, stelt het VEA voor om de sanctioneringsmogelijkheid te 
verruimen en meer afdwingbaar te maken. Bij alle dossiers, waarbij het VEA vaststelt dat de EPB-aangifte 
niet overeenstemt met de as-builtsituatie of waarbij de verslaggever geen correcte indeling van het 
bouwproject in EPB-eenheden heeft gemaakt, zou het VEA de mogelijkheid moeten hebben om over te gaan 
naar een hoorzitting en het opleggen van een boete aan de verslaggever voor het niet-indienen van de 
hernieuwingsaangifte.  

Maar de boete mag niet bevrijdend werken. Het VEA stelt voor dat het in haar beslissingsbrief na hoorzitting 
naar de verslaggever ook een duidelijke deadline kan stellen, waarbinnen de verslaggever alsnog de 
hernieuwingsaangifte moet indienen. Het VEA acht het nodig dat vanaf het moment dat die deadline wordt 
overschreden en de hernieuwingsaangifte nog ontbreekt, er een dwangsom begint te lopen. In analogie met 
de dwangsom voor het niet-indienen van de EPB-aangifte (zie 6.1.2), wordt een bedrag van 10 euro per 
kalenderdag voorgesteld. De dwangsom loopt dus elke dag verder op tot de dag dat de hernieuwingsaangifte 
wordt ingediend. 

6.4.4 Foutieve EPB-aangiftes 

Huidige situatie 

Per maand worden tientallen vragen gesteld aan het VEA om een aangifte opnieuw te mogen indienen 
omwille van administratieve fouten of omdat de verslaggever zelf een fout vaststelt in de berekeningen.  

De personeelsbelasting van deze vragen is niet gering. Voor elk dossier zijn er verschillende manuele 
handelingen nodig. Een verslaggever kan immers elke EPB-aangifte slechts één keer definitief indienen. Er 
werd een voorlopige aangifte voorzien zodat alle gegevens gecontroleerd kunnen worden voor het definitieve 
indienen. In het geval van fouten in de berekening worden stavingsstukken opgevraagd en nagekeken. 

Voorstel 

Iedereen kan fouten maken en het is dus menselijk dat zelfs met de voorziene voorlopige aangifte, er toch af 
en toe een fout sluipt in de definitieve aangifte. Het is van belang dat verslaggevers deze fouten kunnen 
rechtzetten omdat de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bouw correct moeten zijn, zowel qua 
administratieve gegevens als qua behaalde prestaties. Om de personeelsbelasting van deze vragen minimaal 
te houden, stelt het VEA voor dat er een verklaring ingevoerd wordt die de verslaggever bij het melden van 
een fout en vraag tot rechtzetting, ondertekent. De verslaggever kan op die manier bevestigen dat hij enkel 
wijzigingen zal uitvoeren betreffende de opgegeven fout. Wanneer uit een nazicht van het VEA zou blijken dat 
toch andere dan de opgegeven fouten werden aangepast, stelt het VEA voor om een boete van 1000 euro op 
te leggen.  

6.4.5 Hoge boetes voor verslaggevers 

Huidige situatie  

Volgens de huidige bepalingen in de energieprestatieregelgeving is de boete voor niet-waarheidsgetrouwe 
rapportering door de verslaggever gekoppeld aan de impact op het resultaat. De boete voor het verkeerd 
rapporteren van het E-peil, hangt bijvoorbeeld af van het verschil in het jaarlijks primair karakteristiek 
energieverbruik van het gebouw in de aangifte en volgens de vaststelling. Hoe groter het gebouw, hoe groter 
het jaarlijks primair karakteristiek energieverbruik is voor eenzelfde E-peil. 

Die bepaling (boete koppelen aan de impact op het resultaat) resulteert er bijvoorbeeld in dat twee 
verslaggevers die dezelfde fout maken in een ander dossier daar een verschillende boete voor aangerekend 
kunnen krijgen: 

 Bijv. het niet inrekenen van de elektrische weerstand in een warmtepomp. De elektrische weerstand 
moet via het principe van een preferent en een niet-preferent toestel meegerekend worden. Het E-peil 
na correctie stijgt matig tot sterk naargelang de energiezuinigheid en grootte van het project. De 
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boete voor de fout is immers afhankelijk van het verschil in het gecorrigeerd primair energieverbruik 
en het primair energieverbruik in de EPB-aangifte. Bij een energiezuinige woning (bv. E45) zal de 
impact minder groot zijn dan bij een woning die net voldoet aan de gestelde eisen (bv. E70). 
Bovendien zal de impact van de fout ook afhangen van de grootte van het gebouw. Dezelfde fout zal 
aanleiding geven tot een grotere boete bij een vrijstaande, vrij grote woning, dan bij een kleine 
rijwoning. 

 Bijv. een foute rapportering van de samenstelling van een spouwmuur resulteert in een verschil in U-
waarde. De boete voor een dergelijke fout wordt opnieuw bepaald in verhouding tot de grootte van de 
afwijking van de U-waarde, maar de boete is ook afhankelijk van het aantal m² dat het constructiedeel 
voorkomt in het gebouw. Dezelfde U-waarde-fout van de ene verslaggever, waarbij de muur slechts 1 
m² voorkomt in het gebouw is 50 keer kleiner dan diezelfde fout, gemaakt door een verslaggever in 
een andere aangifte, als die spouwmuur in dat gebouw 50 m² voorkomt. 

De koppeling van de boete aan de impact op het resultaat lijkt niet billijk in het geval dat de fout onbewust, uit 
onwetendheid … gemaakt werd.  

In het andere geval waarbij de verslaggever ‘bewust’ onjuist rapporteert, om daarmee bijvoorbeeld boetes 
voor de aangifteplichtige te vermijden of bepaalde grenswaarden voor premies of andere voordelen te 
bereiken, lijkt de koppeling aan de impact op het resultaat wel een correcte benadering. In analogie met 
snelheidsboetes: de boete is ook groter naargelang de overtreding groter is. 

Voorstel 

De centrale boodschap moet blijven dat de verslaggevers correct moeten rapporteren om een correct 
certificaat te bekomen, zodat premies eerlijk worden toegekend en het E-peil een juiste indicatie geeft van de 
energieprestatie van het gebouw. De verslaggever moet bij verkeerd rapporteren waardoor het gebouw in de 
EPB-aangifte wel, maar in de realiteit niet aan de EPB-eisen voldoet, met de boete een signaal krijgen dat 
zo’n foutieve rapportering echt niet kan.  

Het VEA stelt vast dat de boetes soms zeer groot zijn. Het verkeerd toepassen van de verdeelregels rond PV-
panelen, kan bij grote gebouwen aanleiding geven tot boetes in de 10.000-en euro. Die boete staat niet meer 
in verhouding tot de gemaakte fouten en de inkomsten van de verslaggever.  

Het VEA stelt daarom voor om de boete voor de verslaggever te beperken tot maximaal 10€ per nieuw of 
gerenoveerd beschermd volume van het gerapporteerde project. Het afschrikkende effect blijft op die manier 
behouden, maar de verslaggever wordt beschermd tegen zeer grote boetes. 
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6.5 Handhaving systeemeisen  

Het VEA stelt voor het bestaande kader van de energieprestatieregelgeving te gebruiken voor de handhaving 
van de systeemeisen. Hierbij wordt er een koppeling gemaakt met de stedenbouwkundige vergunningen en 
meldingen. De procedures en verantwoordelijkheden staan beschreven in 5.3. Als aanvulling op de sancties 
voor het niet-voldoen aan de huidige EPB-eisen of het niet-waarheidsgetrouw rapporteren moeten sancties 
vastgelegd worden voor het niet-voldoen aan systeemeisen of het niet-waarheidsgetrouw rapporteren 
hiervan.  

6.5.1 Voorstel sancties verbonden aan de systeemeisen 

Het VEA stelt voor een boete op te leggen aan de aangifteplichtige indien niet voldaan is aan de 
systeemeisen voorgesteld in 4.6.7 of indien de procedures niet correct gevolgd worden. Daarnaast stelt het 
VEA voor aan de verslaggever een boete op te leggen indien de prestaties van de systemen niet 
waarheidsgetrouw gerapporteerd worden.  

Bij het niet volgen van de procedures gelden de huidige sancties zoals opgenomen in artikel 13.4.5 van het 
Energiedecreet van 8 mei 2009. 

Voor het niet voldoen aan de EPB-eisen is in het Energiedecreet van 8 mei 2009 artikel 13.4.6 voorzien. In dit 
artikel is nog geen boetebepaling vastgelegd voor het niet-voldoen aan de eisen aan technische installaties in 
bestaande gebouwen. Het VEA stelt voor in artikel 13.4.6 een bijkomende bepaling te voorzien voor het niet-
voldoen aan de eisen aan technische installaties in bestaande gebouwen.  

Het VEA stelt voor een boete op te leggen per bouwsysteem waarvoor niet aan de eisen voldaan is. Het 
voorstel bevat volgende boete voor het niet-voldoen aan de eisen voor ruimteverwarming, sanitair warm 
water, koeling, ventilatie, verlichting en energieverbruiksmeters: 

- ruimteverwarming:  
o ketel – gasvormige en vloeibare brandstof: 1 euro per m² per afwijking van 1% op het 

installatierendement;  
o elektrische warmtepompen: 22 euro per m² maal het verschil tussen de behaalde 

SPF en de minimaal vereiste SPF; 
o directe elektrische verwarming: 1,75 euro per afwijking van 1 W. 

- sanitair warm water:  
o elektrische doorstroomtoestellen en boilers: 0,75 euro per afwijking van 1 W; 
o circulatieleidingen: 30 euro per m per afwijking van 1 m.K/W. 

- koeling: ijswatersystemen: 14 euro per m² maal het verschil tussen het behaalde 
systeemrendement en het minimaal vereiste systeemrendement.  

- energieprestatie ventilatie: 0,3 euro per m² per afwijking van 1% op het 
warmteterugwinrendement. 

- verlichting: 1,75 euro per afwijking van 1 W. 

- energieverbruiksmeters: 2,5 euro per m².  

In dit voorstel van boetebepaling is de grootte van de boete evenredig met de omvang van de werken en de 
mate waarin afgeweken wordt van de eis zodat een billijk systeem bekomen wordt. De omvang van de 
werken kan op verschillende manieren uitgedrukt worden. De oppervlakte is het meest eenvoudig en 
eenduidig vast te leggen. Per bouwsysteem is bepaald wat verstaan wordt onder de oppervlakte. Voor 
circulatieleidingen is gekozen om te werken met de lengte. De hoogte van het boetebedrag is zo gekozen dat 
de boete overeenstemt met een gelijkaardige overtreding bij nieuwbouw.  

Voor het niet-correct rapporteren van de EPB-eisen is in het Energiedecreet van 8 mei 2009 het artikel 13.4.7 
voorzien. In dit artikel is nog geen boetebepaling vastgelegd voor het niet-correct rapporteren van de eisen 
aan technische installaties in bestaande gebouwen. Het VEA stelt voor in artikel 13.4.7 een bijkomende 
bepaling voor het niet-correct rapporteren van de eisen aan technische installaties in bestaande gebouwen te 
voorzien. 

Er is een boete voorzien voor de verslaggever per bouwsysteem dat foutief gerapporteerd wordt. De 
inhoudelijke boetebepaling is analoog aan de hierboven beschreven methode. 
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Overzicht van de bijlages 
 

Bijlage 1: voorstel van methode voor het indelen van een gebouw 

Bijlage 2: Input van de stakeholders rond de verdere ontwikkeling van de berekeningsmethode 

Bijlage 3: Nota NAV rond de haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen 

Bijlage 4: Case NAV rond de haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen 

Bijlage 5: Nota Bouwunie, WTCB, VCB rond de studie naar het kostenoptimum 

Bijlage 6: Nota NAV rond de kwaliteitsbeheersing van EPB-verslaggevers 

Bijlage 7: Nota OVED rond erkenningsregeling EPB-verslaggevers 

Bijlage 8: Nota Artesis Hogeschool rond kwaliteitsbeheersing EPB 

 

Het voorstel van de berekeningsmethode voor niet-residentiële gebouwen (EPN-methode) is gevoegd als 
bijlage I bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 
19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen. 

Het voorstel van systeemeisen is gevoegd als bijlage III bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van 
gebouwen. 

 


