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1 MANAGEMENTSAMENVATTING 

De doelstelling om vanaf 2021 enkel bijna-energieneutrale (BEN) nieuwe gebouwen te bouwen, werd in 2014 
vastgelegd in het Energiebesluit. Deze vierde evaluatie van de energieprestatieregelgeving kijkt daarom niet 
enkel naar de ervaringen in bijna tien jaar EPB-eisen sinds 2006, maar blikt vooral vooruit. Dit evaluatierapport 
onderzoekt over de verschillende onderdelen heen, of het huidige kader de verdere evolutie tot BEN-
gebouwen optimaal kan aansturen.  
 
De EPB-eisen verstrengen stap voor stap, richting BEN in 2021. De nieuwe gebouwen worden steeds 
energiezuiniger. Er is een verfijnde rekenmethodiek nodig om de energieprestatie van BEN-gebouwen 
adequaat en gedetailleerd te kunnen berekenen. Het verder verfijnen van de rekenmethodiek gebeurt in 
samenwerking met het Brusselse en het Waalse Gewest. De gewestelijke administraties plegen via het EPB-
platform overleg over toevoegingen, aanpassingen en verbeteringen aan de bestaande berekeningsmethodes. 
Een inhoudelijke afstemming van de berekeningsmethode tussen de gewesten is een groot voordeel voor alle 
bouwactoren. Het EPB-platform wordt sinds 2014 ondersteund door een EPB-consortium. Deze nota evalueert 
deze nieuwe werking. 
 
Momenteel worden verschillende berekeningsmethodes voor de energieprestatie van het gebouw gebruikt 
voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen (EPB) enerzijds en voor bestaande gebouwen (EPC) anderzijds. Het 
belang van het afstemmen van deze methodes tot een geïntegreerde berekeningsmethode, zal de komende 
jaren alleen maar toenemen. Het VEA stelt in deze nota haar bijgestelde visie over een geïntegreerde 
berekeningsmethode voor en onderzoekt de mogelijkheden voor de implementatie ervan.  
 
Naarmate gebouwen meer richting BEN-niveau evolueren, stijgt het gebruik van nieuwe, energiezuinigere 
technieken en bouwoplossingen. Niet alle innovatieve bouwconcepten of technologieën kunnen beoordeeld 
worden aan de hand van de bestaande EPB-rekenmethode. Daarom bepaalt het Energiebesluit dat in zo’n 
geval een alternatieve berekeningswijze kan worden gebruikt. Het VEA onderzocht het huidige kader voor 
innovatie en doet enkele voorstellen om de bestaande procedures te verbeteren. Daarnaast stelt het VEA 
enkele nieuwe pistes voor om innovatieve technieken en concepten sneller te kunnen valoriseren in de 
energieprestatieregelgeving en zo het pad richting BEN-gebouwen te effenen. 
 
Om te komen tot BEN-gebouwen in 2021 zijn een doordacht EPB-eisenpakket, een gepast eisenniveau en een 
stapsgewijs aanscherpingspad nodig. Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar 
blijven, liet het VEA in 2014 - 2015 de verhouding van de huidige en de geplande EPB-eisen voor nieuwe en 
gerenoveerde woongebouwen, kantoren en scholen tot de kostenoptimale energieprestatieniveaus 
onderzoeken. Voor niet-residentiële bestemmingen werden de kostenoptimale niveaus een eerste keer 
onderzocht. Het EPB-eisenpakket bestaat niet uit te veel, maar ook niet uit te weinig eisen. Een analyse van 
het huidige EPB-eisenpakket leert dat de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) en het 
globale isolatiepeil (K-peil) een aantal tekortkomingen kennen. Het VEA stelt voor om deze eisen af te schaffen 
en een peil voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil (’S-Peil’) te introduceren bij woongebouwen. Het 
VEA stelt een concreet aanscherpingspad voor deze nieuwe eis voor, op basis van de resultaten van de studie 
kostenoptimum. Een analyse van de referentie van het E-peil bij woongebouwen leert dat er nood is aan een 
bijstelling. Het VEA stelt voor om de referentie van het E-peil van residentiële gebouwen aan te passen en dit 
in overleg met het Waalse Gewest zodat in de toekomst de indicatoren van het EPB-eisenpakket zoveel 
mogelijk overeenstemmen. Ondanks de wijziging van de referentie van het E-peil voor residentiële gebouwen 
kan het voorziene aanscherpingspad voor het E-peil behouden blijven. Het VEA stelt wel voor om het 
aanscherpingspad voor kantoren en scholen bij te stellen. Voor de andere niet-residentiële bestemmingen 
stelt het VEA een aanscherpingspad voor om in 2018 het kostenoptimaal niveau te bereiken. 
 
Het bestaande gebouwenpatrimonium bevat nog een gigantisch potentieel voor verbetering van de 
energieprestaties. De huidige eisen voor renovaties zijn redelijk mild, terwijl de eisen voor nieuwbouw globaal 
worden aangepakt en steeds strenger worden. Daarom wordt momenteel aan een Renovatiepact gewerkt. Het 
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doel is het stimuleren van renovaties, waarbij elke renovatie de juiste weg volgt naar de voorziene 
langetermijndoelstelling en dat stapsgewijs of in één keer.  
 
Het VEA verkent in deze evaluatienota een aantal pistes die binnen het kader van de 
energieprestatieregelgeving bij vergunningsplichtige renovaties op korte en lange termijn kunnen worden 
genomen. Het VEA gaat na of het haalbaar is om de E-peilberekening uit te breiden naar alle types renovaties, 
waarbij de energieprestatie zowel voor als na de werken wordt berekend. Ook het berekenen van een 
langetermijndoelstelling en ondersteuning op basis van die globale doelstelling, behoren dan tot de 
mogelijkheden.  
 
Niet enkel een verfijnde berekeningsmethode, een gepast EPB-eisenpakket en verstrengingspad, maar ook de 
geschikte procedures bepalen de slaagkansen van de transitie naar BEN-bouwen. Het VEA stelt voor om de 
aanstelling van de verslaggever en het evalueren van de geplande energieprestaties van het gebouwontwerp, 
te verplichten bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het evalueren van de energieprestaties in 
de conceptfase is essentieel om te kunnen garanderen dat alle gebouwen zo ontworpen worden dat ze de 
BEN-eisen kunnen halen.  
 
Staving is een essentieel onderdeel om te komen tot een correcte EPB-aangifte. Hoe strenger de eisen, hoe 
meer de verslaggever gedetailleerde berekeningen gebruikt en hoe meer stavingsstukken nodig zijn. Het VEA 
stelt voor om de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van geldige stavingsstukken eenduidig 
toe te wijzen aan de aangifteplichtige. Daarnaast ziet het VEA voordelen in het invoeren van een technisch 
EPB-dossier waarin de verslaggever voor, tijdens en na de werken relevante documenten voor het 
bouwproces, plannen, formulieren en stavingsstukken verzamelt. 
 
De Vlaamse overheid heeft als doel tegen 2020 radicaal digitaal te gaan. Het VEA wil daarvoor haar 
energieprestatiedatabank uitbouwen tot een authentieke bron en wil deze maximaal koppelen aan andere 
authentieke bronnen. Zo kunnen uitwisselingen met andere overheidsinstanties automatisch en efficiënter 
lopen. Het VEA wenst de burger een  kanaal met rechtstreekse toegang tot zijn eigen EPB-dossier te bieden. 
Het VEA werkt in dit kader aan een woningpas en werkt actief mee aan het project ‘geïntegreerd attest’. Het is 
een uitdaging om met verschillende entiteiten samen te komen tot één loket waarin alle aspecten van een 
gebouw en de handelingen die daarbij horen, zichtbaar zijn voor de burger. Tot slot zal het VEA de uitdaging 
aangaan om tegen 2020 haar communicatie in het kader van handhavingsacties digitaal te laten verlopen. 
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2 INLEIDING EN CONTEXT  

Evaluaties blikken meestal achteruit. Men bekijkt wat in het verleden goed liep, wat kan worden versterkt en 
wat nog beter moet. Deze evaluatie, 10 jaar na het invoeren van de EPB-eisen, kijkt niet enkel naar het 
verleden, maar blikt vooral vooruit. Het is vandaag het uitgelezen ogenblik om na te gaan of de 
energieprestatieregelgeving ‘klaar’ is voor de verdere evolutie tot bijna-energieneutrale gebouwen (BEN) en 
om radicaal digitaal te gaan. 

2.1 KLAAR VOOR BEN 

De Europese richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen (EPBD 2010/31/EU) verplicht dat vanaf 
2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Deze evaluatie toetst af of de verschillende 
domeinen van de energieprestatieregelgeving (eisen, methodiek, procedures) klaar zijn voor BEN-gebouwen. 
 
De Vlaamse bouwsector maakte onder impuls van de energieprestatieregelgeving en de Europese richtlijnen 
betreffende energieprestatie van gebouwen, de afgelopen tien jaar een ware revolutie mee. De 
energieprestatieregelgeving was voor het eerst van toepassing in 2006 met een eisenniveau E100. 10 jaar 
later, vanaf 1 januari 2016, is het maximaal toegelaten E-peil voor residentiële gebouwen E50, twee keer zo 
performant als in het startjaar. Een stapsgewijze aanscherping van het eisenniveau om de twee jaar sinds 
2010, maakt deze (r)evolutie mogelijk. Het verdere aanscherpingspad voor residentiële gebouwen, kantoren 
en scholen tot het BEN – E-peilniveau, werd door de Vlaamse regering vastgelegd in 2013. Financiële 
ondersteuning werd voorzien om voorlopers te belonen. De komende jaren moet BEN-bouwen evolueren van 
de voorlopers naar ‘mainstream’. Ervaringen met de huidige voorlopersprojecten helpen daarbij om de 
sleutels te detecteren die essentieel zijn om succesvol BEN te bouwen.  
 
Vanaf de implementatie in 2006 werden geleidelijk aan verschillende nieuwe EPB-eisen toegevoegd aan het 
initiële eisenpakket, zoals de netto-energiebehoefte voor verwarming en het minimumaandeel uit 
hernieuwbare energie. Niet elke eis werd aangescherpt, zodat de nadruk vandaag vaak meer ligt op technische 
oplossingen dan op de gebouwschil. Overeenkomstig de EPBD richtlijn, moet een BEN- gebouw als eerste stap 
een lage energiebehoefte hebben. Het bereiken van een lage energiebehoefte komt in het huidige EPB-
eisenpakket te weinig naar voor. Een aanpassing van het EPB-eisenpakket, zoals voorgesteld in hoofdstuk 4 
Evaluatie van de EPB-eisen, dringt zich daarom op.  
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt een E-peil-eis ingevoerd aan het EPB-eisenpakket van niet-residentiële gebouwen 
die geen kantoor of school zijn. Het BEN-niveau voor deze gebouwen, zoals hotels, handelszaken, 
sportgebouwen of ziekenhuizen, ligt nog niet vast. Deze evaluatie bevat een voorstel voor het 
aanscherpingspad om het BEN-niveau te bereiken voor alle niet-residentiële gebouwen in hoofdstuk4.4. De 
impact van de verschillende voorstellen op de BEN-definitie, komt aan bod in hoofdstuk 4.9 BEN-definitie. 
 
De energiebalans in de steeds energiezuinigere gebouwen wijzigt. Zo wordt bijvoorbeeld bij residentiële 
gebouwen het energieverbruik voor sanitair warm water en hulpenergieverbruik steeds belangrijker. De vraag 
om bepaalde energieverbruiken in detail in te rekenen, stijgt. Fabrikanten en ontwerpers bedenken nieuwe 
innovatieve producten en concepten. De stand van zaken op vlak van de optimalisatie van de 
berekeningsmethode, komt aan bod in hoofdstuk 3.  
 
Bij de opstart van de implementatie van de energieprestatieregelgeving was een verschuiving van 
ontwerpberekeningen naar het rapporteren van de as-built situatie een van de grote wijzigingen ten opzichte 
van de vroegere isolatieregelgeving. Wijzigingen in uitvoering zijn normaal tijdens de uitvoeringsfase. Men kan 
daarom pas na het uitvoeren van de werken rapporteren wat de as-built energieprestatie van het gebouw is 
en nagaan of het aan de EPB-eisen voldoet. Deze aanpak was succesvol en leidde tot hoge 
nalevingspercentages (> 99% voor het E-peil). Sinds 2012 is het verplicht om bij de startverklaring een eerste 
EPB-berekening aan de toezichthoudende overheid te bezorgen. Uit de evaluatie in 2010 bleek dat de EPB-
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berekening bij sommige projecten pas zo laat gebeurde dat aanpassingen, en het vermijden van boetes, niet 
meer mogelijk waren.  
 
Met het oog op de evolutie naar BEN-gebouwen, is een eerste EPB-berekening bij de start van de werken te 
laat. De steeds performantere energieprestaties zijn enkel te bereiken als de architect er van bij het concept 
van het gebouw rekening mee houdt. Een eerste EPB-berekening bij de start van de werken, toont wel aan 
welke eisen worden gehaald en welke niet, maar ingrijpen op het architecturale concept van het gebouw is 
dan niet meer mogelijk. Het architecturale concept wordt immers bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning vastgelegd. Een aanpassing van de procedures is dan ook een essentiële sleutel om te komen tot 
succesvolle, kostenoptimale BEN-gebouwen. Dit aandachtspunt is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.2.   
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Vervroegde aanstelling verslaggever en voorafberekening. 
 

2.2 VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL 

Vlaanderen Radicaal Digitaali is de ambitie van het regeerakkoord 2014 - 2019. Tegen 2020 moeten alle 
interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en digitalisering 
van de werking van de overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan 
burgers en bedrijven een stuk efficiënter en klantvriendelijker maken.  
 
Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal houdt onder andere de volgende principes voor ogen: 

 De overheid voert effectieve digitale interacties met burgers en ondernemingen met onder meer een 
virtueel loket met goed functionerende en interactieve (selfservice) mogelijkheden. Tegen 2020 
verlopen alle interacties digitaal. De burger en ondernemer treden in digitaal contact met de 
overheid op het moment en op de manier die hem of haar het beste uitkomen, ook na de 
kantooruren of tijdens het weekend. 

 De huidige ‘analoge’ dienstverlening en processen worden grondig herdacht. Voor we bepaalde 
dienstverlening of processen digitaliseren, herontwerpen we de achterliggende processen, in functie 
van de klant en zijn noden. Dat wil zeggen dat we de dienstverlening vereenvoudigen. Daarbij gaan 
we uit van een vertrouwensrelatie tussen de overheid en haar stakeholders en zorgen we ervoor dat 
de burger, ondernemer of organisatie proactief bediend wordt. Op deze manier willen we 
tijdsverlies, administratieve lasten en irritatie reduceren bij burgers, bedrijven en organisaties. 

 Binnen de overheid bestaat een netwerk van verbonden systemen en informatie waaruit kennis kan 
gehaald worden om het beleid proactief te sturen. De overheid kent op basis van gekoppelde 
databanken bepaalde rechten of subsidies automatisch toe aan burgers en ondernemers. 

 De overheid volgt het ‘vraag niet wat je al weet’ principe. 
 
De Vlaamse overheid zal zo evolueren van een overheid die werkte op basis van individuele papieren stukken 
naar een overheid die efficiënter functioneert op basis van digitale informatiestromen, digitale en interactieve 
netwerken, gekoppelde databanken,... . Databanken worden de ruggengraat van dit systeem en gegevens uit 
de databanken worden teruggegeven aan de maatschappij via open data.  
  
In het kader van de implementatie van de energieprestatieregelgeving werd van bij de start gekozen voor 
digitale communicatie tussen verslaggevers en overheid. Het VEA ontwikkelde de voorbije 10 jaar 
verschillende ICT-applicaties die enerzijds de elektronische gegevensuitwisseling met de doelgroepen mogelijk 
maken (verplichte software om EPB-aangifte op te maken, frontoffice energieprestatiedatabank) en anderzijds 
het dossierbeheer faciliteren (EPB- en EPC-backoffices van de energieprestatiedatabank). Nieuwe 
mogelijkheden qua digitalisatie werden tot nu toe te weinig benut. De noodzakelijke stappen, nodig om de 
energieprestatieregelgeving Radicaal Digitaal te maken, worden besproken in hoofdstuk 5.4. 
      

 

3 EVALUATIE VAN DE BEREKENINGSMETHODE 

Het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest werken samen aan de EPB-
berekeningsmethode. In het EPB-platform beslissen de drie gewesten welke onderzoeken en voorstellen 
meest prioritair zijn om de rekenmethode te verbeteren. In het eerste hoofdstuk wordt de werking van het 
nieuwe EPB-platform geëvalueerd. 
 
Het VEA beschrijft in het tweede hoofdstuk haar visie over één gezamenlijke rekenmethode voor de 
energieprestatieberekening van bestaande en nieuwe gebouwen.  
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In het derde hoofdstuk evalueert het VEA het beoordelen van innovatieve producten en systemen in de 
energieprestatie van gebouwen.  
 

3.1 AANPASSINGEN AAN DE BEREKENINGSMETHODES 

Het stapsgewijs verstrengen van de EPB-eisen zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen steeds energiezuiniger 
worden. Daarbij worden meer en meer innovatieve technieken en materialen gebruikt. Omdat de eisen 
scherper worden, besteedt de sector meer aandacht aan de berekening van de energieprestatie van 
gebouwen. Er is een verfijnde rekenmethodiek nodig om de energieprestatie van BEN-gebouwen adequaat en 
gedetailleerd te kunnen berekenen.  
 
Het verbeteren van de rekenmethodiek is een taak voor het EPB-platform. Het EPB-platform is een 
overlegplatform tussen de 3 gewesten over de EPB-berekeningsmethode. Sinds april 2014 krijgt het EPB-
platform de ondersteuning van een consortium van wetenschappelijke partners.  
 
De EPBD-richtlijn verplicht sinds 2006 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 (Brussels Instituut voor Milieubeheer, afgekort BIM) en het Vlaamse 
Gewest (VEA).  
 
Het overlegplatform heeft als doel om een gemeenschappelijke berekeningsmethode voor de energieprestatie 
van nieuwe gebouwen tot stand te brengen. De gewestelijke administraties plegen via het platform continu 
overleg over toevoegingen, aanpassingen en verbeteringen aan de bestaande berekeningsmethodes. Een 
inhoudelijke afstemming van de berekeningsmethode tussen de gewesten biedt een groot voordeel voor alle 
bouwactoren. Aangezien elk gewest een verschillende wetgevingsagenda heeft, is het niet altijd mogelijk dat 
de drie gewesten voor elk aspect op elk moment dezelfde methode hebben. Als op bepaalde punten geen 
overeenkomst mogelijk is, blijft elk gewest vrij om de aanpassingen of verbeteringen door te voeren die het 
nodig acht. 
 
In dit hoofdstuk komt eerst de werking van het EPB-platform aan bod. De gewestelijke administraties werken 
met een lijst van verbeterpunten aan de rekenmethode. De criteria waaraan deze verbeterpunten moeten 
voldoen, komen hieronder verder aan bod, samen met de input die dit jaar uit de sectorbevraging werd 
gehaald. De prioriteitenlijst van de gewesten voor het jaar 2015 wordt getoond, samen met een huidige stand 
van zaken van de onderzoeksopdrachten.  
 

 Werking van het EPB-platform 3.1.1

3.1.1.1 Werking vóór 1 april 2014 

 
In de periode vóór 1 april 2014 werkte het WTCB als vaste wetenschappelijke partner voor de gewesten, voor 
ontwikkelingen aan de rekenmethodiek. Het WTCB deed tekstvoorstellen op vraag van de gewesten rond 
vooraf vastgelegde thema’s. Complexere onderzoeken werden aanbesteed, bijvoorbeeld de Epicoolstudie 
rond koeling in de EPW- en in de EPU-berekeningsmethodiek. Het WTCB volgde de implementatie van de 
resultaten van deze studies mee op of was actief betrokken bij de uitvoering ervan. 
 
Doordat de verschillende onderzoeksopdrachten via verschillende instellingen en afzonderlijke 
aanbestedingen verliepen, ontbrak een algemene coördinatie en verliep het proces traag. Concrete vragen 
voor aanpassingen aan de rekenmethodiek leidden niet snel genoeg tot aanpassingen. De middelen van de 
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gewesten werden vooral ingezet op de onderzoeksopdrachten. De ondersteuning van de helpdesk in de drie 
gewesten was zeer beperkt. De gemiddelde doorlooptijd van de verschillende onderzoeksopdrachten was lang 
en de capaciteit van het aantal onderzoekers dat gelijktijdig kon ingezet worden, vrij beperkt. Bovendien was 
de administratieve belasting voor het opvolgen van de verschillende aanbestedingen hoog voor de 
gewestelijke energieadministraties. 
 
Daarom beslisten de drie gewesten in het voorjaar van 2013 om een Europese aanbesteding te lanceren voor 
een permanente wetenschappelijke en technische ondersteuning van het EPB-platform.  
 

3.1.1.2 Werking sinds 1 april 2014 

 
EPB-consortium 
 
Een consortium van wetenschappelijke partners, gecoördineerd door het WTCB, staan sinds 1 april 2014 de 
gewesten bij voor het ontwikkelen van de berekeningsmethode. Het WTCB kreeg van de gewesten de 
specifieke taak om te waken over de coherentie van de berekeningsmethode.  
  
Het voordeel om te werken met een consortium van wetenschappelijke partners is dat verschillende studies 
nu gelijktijdig lopen. Het EPB-platform kan zo meerdere vragen van de stakeholders voor aanpassingen aan de 
berekeningsmethode en voor het implementeren van innovatieve technologieën tegelijk behandelen.  
 

 
 
 
De partners van het EPB-consortium zijn georganiseerd in drie niveaus, zie Figuur 1.  
 
Het eerste niveau verzamelt de projectcoördinator (WTCB) en de universiteiten met de meeste ervaring in de 
ontwikkeling van de EPB-rekenmethodiek (UGent, KULeuven en UCL). Deze partners werken het meest 
intensief aan de ontwikkelingen voor het EPB-platform (3 VTE). Het WTCB treedt op als referentiehouder van 
de methode, door de coherentie van de berekeningsmethodiek te bewaken. 
 
Het tweede niveau groepeert enerzijds enkele studiebureaus die een directe link hebben met de praktijk van 
de verslaggevers en andere actoren (3E, Arcadis, ICEDD, Ingenium) en anderzijds academische ploegen 
waarvan de specifieke competenties nodig zijn bij de verdere ontwikkelingen aan de rekenmethodiek (UMons, 
Thomas More en ULg). Afhankelijk van de aanvragen van de gewesten staan de partners van niveau II in voor 
naleeswerk of voor specifieke studies.  
 
Het derde niveau verzamelt enkele partners die kunnen bijdragen bij het oplossen van vraagstukken waarvoor 
een andere kijk op de energieprestatie nuttig is (aanpak uit Nederland voor studiebureau CDC en Hans Van 
Wolferen (HVW), ‘passiefhuis’ aanpak voor PHP). 

Figuur 1: Partners van het EPB-consortium 
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Alle partners van het consortium dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de 
opdracht. In totaliteit spenderen alle partners samen 5 VTE aan de studies over de rekenmethodieken, aan de 
ondersteuning van tweedelijnsvragen en aan de ondersteuning van softwarevragen. Een halve VTE is voorzien 
voor het projectmanagement. Een projectmanager is aangesteld om de algemene coördinatie op zich te 
nemen en het overleg te begeleiden tussen de gewestelijke energieadministraties en de wetenschappelijke 
experten. De kosten worden tussen de gewesten verdeeld: 55% voor het Vlaamse Gewest, 35% voor het 
Waalse Gewest en 10% voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De opdracht loopt 2,5 jaar. De 
mogelijkheid is voorzien om de opdracht met 2,5 jaar te verlengen. 
 
Aanpak voor gewenste aanpassingen 

Om van een vraag tot aanpassing aan de rekenmethode over te gaan naar effectieve toepassing in de 
regelgeving, bestaat een stappenplan, zie Figuur 2. 

 
 

Figuur 2: Stappenplan tot implementatie van de wijzigingen in de regelgeving 

 
Uitleg bij de verschillende stappen: 

 Stap 0: de gewesten lijsten de gewenste aanpassingen aan de rekenmethodiek op. Jaarlijks wordt deze 
lijst aangevuld met nieuwe punten, afkomstig uit sectorbevraging, helpdeskvragen, studies, enz… 

 Stap 1: de gewesten leggen jaarlijks de hoogste prioriteiten vast (zie 3.1.4): 
> de gewesten houden een lijst bij met gewenste onderzoekspunten van de rekenmethode, 

verdeeld in 3 categorieën van complexiteit; 
> na de jaarlijkse bevraging van de sector over de rekenmethode, wordt de nieuwe input 

getoetst aan de basisprincipes van de rekenmethode, de uitsluitingscriteria en de bestaande 
lijst. De lijst met gewenste onderzoekspunten wordt aangevuld met de weerhouden nieuwe 
punten; 

> de gewesten selecteren een aantal prioriteiten per categorie; 
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> voor de hoogste prioriteiten in elke categorie werken de gewesten een aanvraagdocument uit 
met de omschrijving van de problematiek, de gewenste rapporten en het gewenste moment 
van oplevering; 

> de coördinator van het consortium zoekt een expert of team van experten met het juiste 
profiel om het onderzoek uit te voeren. 

 Stap 2: de expert maakt een verkennende nota: 
> de expert gaat na of de gevraagde wijzigingen pertinent zijn. Het is mogelijk dat rond bepaalde 

punten geen verder onderzoek gebeurt. De verkennende nota somt daarvoor de argumenten 
op; 

> de verkennende nota beschrijft het voorstel van aanpak van de studie, de planning en het 
budget; 

> na goedkeuring door de gewesten, neemt de coördinator het onderzoek op in het 
(driemaandelijks) werkprogramma. 

 Stap 3: studie en opvolging: 
> de studie start op, overeenkomstig de planning; 
> maandelijks is er een bijeenkomst van het opvolgingscomité waarin leden van de gewesten, de 

coördinator en eventueel experten aanwezig zijn. Het opvolgingscomité bespreekt het 
onderzoek inhoudelijk, maakt keuzes en beslist als meerdere oplossingen mogelijk zijn; 

> volgens de noodzaak vinden ad hoc werkgroepvergaderingen plaats en is specifiek 
sectoroverleg mogelijk over een specifieke studie. 

 Stap 4: afwerking studie en voorstel voor aanpassing van de methodetekst: 
> de expert maakt een toelichtingsdocument waarin hij de genomen beslissingen en keuzes 

documenteert. Dit document bevat ook een toelichting bij het nieuwe voorstel van 
aanpassingen aan de rekenmethode; 

> de referentiehouder geeft feedback op het toelichtingsdocument; 
> de expert maakt een aangepast tekstvoorstel, voor directe implementatie in de 

rekenmethode; 
> de gewesten beslissen over het eindresultaat; 
> jaarlijks maakt de referentiehouder een geconsolideerde versie van de methodeteksten (EPW, 

EPN, transmissiereferentiedocument, …) waarin alle goedgekeurde wijzigingen zijn 
geïntegreerd; 

> de berekeningsmethodes in het Frans en het Nederlands worden in één gemeenschappelijk 
document bijgehouden, per set van verschillende wijzigingen en aanvullingen. Zo wordt de 
coherentie van de methode, over de verschillende wijzigingen heen, bewaakt. 

 Stap 5: implementatietraject in elk gewest: 
> elk gewest start het implementatietraject voor het wijzigingsbesluit en eventuele ministeriële 

besluiten; 
 Stap 6: aanpassing van de EPB-software 3G: 

> parallel met het implementatietraject lopen de aanpassingen aan de EPB-software 3G die het 
gevolg zijn van de methodewijzigingen. 

  
  

Afhankelijk van de complexiteit van de studies, duren de stappen 1 tot en met 4 één tot twee jaar. 
 
Naast de onderzoeken voor de methodewijzigingen, geeft het consortium ook ondersteuning aan de gewesten 
bij het beantwoorden van tweedelijnsvragen en bij vragen tijdens de software-implementatie. Het is mogelijk 
dat deze vragen leiden tot tekstaanpassingen of nieuwe punten op de lijst van gewenste aanpassingen aan de 
rekenmethode. 
 

3.1.1.3 Evaluatie van het eerste werkjaar van het consortium 
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Door de opstart van de ondersteuning door het EPB-consortium, gaan de aanpassingen aan de rekenmethode 
sneller dan vroeger.  
 
In april 2014, bij de opstart van de ondersteuning door het EPB-consortium, stonden 89 punten op de lijst met 
verbeterpunten aan de rekenmethode. In 2014 werden 15 studies opgestart, die 32 punten op de lijst 
bundelden en behandelden. Eind 2014 werden 5 studies afgerond waarvan 3 studies hebben geleid tot 
aanpassingen aan de rekenmethodiek. Die aanpassingen zijn opgenomen in de regelgeving die van kracht 
wordt voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2016. Het betreft: 

 EPW: herziening hulpenergieverbruik voor ventilatoren; 
 EPW: herziening opwekkingsrendement voor warm tapwater. 
 

Het VEA stelt voor dat de resultaten van 6 studies die in 2015 werden afgerond, zullen leiden tot aanpassingen 
aan de rekenmethodiek die van kracht worden vanaf 1 januari 2017. De voorstellen worden geformuleerd in 
paragraaf 3.1.8. 
 
In maart 2015 werden 17 nieuwe verbeterpunten aan de lijst toegevoegd, waarvan 9 punten afkomstig uit de 
sectorbevraging in februari 2015, zie 3.1.3.1. Dat zorgde voor 83 verbeterpunten op de lijst met gewenste 
aanpassingen in april 2015. 36 verbeterpunten werden, gebundeld in 20 onderzoekspunten, in de loop van 
2015 opgenomen in aanvraagdocumenten door de gewesten, zie 3.1.4. Elf studies daarvan zijn in de periode 
juli t.e.m. september 2015 opgestart. De 9 andere studies worden in het najaar van 2015 en in de loop van 
2016 opgestart. 
 
Het VEA verwacht dat de doorlooptijd in de toekomst nog verder zal verminderen, omdat het team met de 
huidige werkwijze nu op kruissnelheid werkt. 
 

 Lijst met verbeterpunten 3.1.2

De gewesten houden al een aantal jaren een lijst met gewenste onderzoekspunten aan de rekenmethode bij. 
Jaarlijks wordt deze lijst aangevuld met nieuwe punten, afkomstig uit sectorbevraging (zie 3.1.3), 
helpdeskvragen, studies, enz.… 
 
Na de jaarlijkse update van de lijst, bepalen de gewesten aan het begin van het jaar de hoogste prioriteiten. 
Daarvoor werken de gewesten dat jaar een aanvraagdocument voor onderzoek uit (zie 3.1.1, stap 1).  Als er 
tijd vrij komt in de onderzoeksplanning, worden de hoogste prioriteiten als eerste verder in de planning 
opgenomen.  
 
De gewesten toetsen de nieuwe verbetervoorstellen af aan een aantal criteria: 

 het verbetervoorstel moet gaan over de rekenmethodiek. Verbetervoorstellen betreffende de EPB-
eisen, de EPB-software, enz… worden niet weerhouden; 

 het verbetervoorstel mag nog niet op de lijst van gewenste aanpassingen staan, om dubbele 
voorstellen te vermijden. Als het verbetervoorstel al in de lijst is opgenomen, wordt het daarmee 
samengenomen. Als het nauw aansluit bij een bestaand punt, dan wordt het punt op de bestaande 
lijst verder genuanceerd en/of aangevuld; 

 het verbetervoorstel mag niet in strijd zijn met de basisprincipes van de rekenmethodiek. De gewesten 
hebben daarover een uitgebreid document uitgewerkt. De samenvatting van een aantal 
basisprincipes: 

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

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

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

> de methodiek houdt rekening met innovatie; 
> de methodiek houdt rekening met een compensatie van hoger comfort; 
> 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; 

> waarden bij ontstentenis zijn steeds aan de negatieve kant. Enkel zo is er een stimulans om 
betere waarden in te rekenen; 

> de methodiek houdt rekening met bewezen technologieën. 
 
Als een nieuw verbetervoorstel aan alle opgelegde criteria voldoet, wordt het opgenomen in de lijst met 
gewenste aanpassingen. Elk weerhouden verbetervoorstel krijgt een categorie toegekend op basis van de 
COCD-box methode (zie www.COCD.org). Dat is een methode waarin een verzameling ideeën wordt 
onderverdeeld in 3 categorieën, zie ook Figuur 3: 

 niet bijzonder originele maar wel perfect uitvoerbare ideeën, resultaat op korte termijn (blauwe 
ideeën) – eenvoudig: NOW.  

 originele en uitvoerbare ideeën, heeft een bepaalde aantrekkingskracht en geeft een ‘WOW’-gevoel 
(rode ideeën) – complex: WOW!  

 heel originele ideeën maar het is nog niet duidelijk hoe deze kunnen geïmplementeerd worden, 
ideeën voor de toekomst (gele ideeën) – zeer complex:  HOW?   

 

 Bevraging van de sector 3.1.3

Op 25 februari 2015 werd de eerste jaarlijkse sectorbevraging over de rekenmethode sinds de opstart van het 
consortium in 2014, georganiseerd. Dit gebeurde voor de drie gewesten gezamenlijk. Eerdere bevragingen van 
de sector over de rekenmethodiek, werden per gewest georganiseerd. 
 
Er werd een interactieve sessie gehouden in 4 verschillende groepen, waarbij de aanwezige sectorleden 
verbetervoorstellen aan de berekeningsmethode konden aanbrengen. In elke groep werden punten 
weerhouden of niet weerhouden op basis van een lijst van criteria (bv. al dan niet voldoen aan de 
basisprincipes van de rekenmethode, … zie 3.1.2). De sectorleden hebben de categorieën van de 
verbetervoorstellen zelf ingeschat en hun voorkeur (tussen alle voorstellen) aangeduid. 
 

Figuur 3: Principe van de COCD-box (bron: www.cocd.org) 

http://www.cocd.org/
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De gewesten hebben deze input onder de loep genomen en vastgesteld dat een aantal punten toch niet  
voldeed aan de basisprincipes van de rekenmethode of dat er een overlapping was met punten die al op de 
bestaande lijst stonden. Van een aantal punten werd de categorie opnieuw ingeschat. 
 

3.1.3.1 Nieuwe weerhouden verbetervoorstellen 

Tabel 1 geeft een overzicht van de weerhouden verbetervoorstellen die tijdens de sectorbevraging 2015 
werden aangebracht. 
 

Omschrijving Inschatting categorie  

Verlichting en bijhorende regelsystemen in EPW inrekenen HOW 

Domotica-systemen en gebouwbeheersystemen valoriseren  HOW 

Verder onderzoek naar PV-installaties (wijkniveau, 
gemeenschappelijke installaties)  

HOW 

Implementatie van meerdere types VRF-systemen WOW 

Multi zone model NOW 

Herziening van een aantal waarden bij ontstentenis in het 
transmissiereferentiedocument.  

WOW 

Bouwknopen: keuze per EPB-eenheid voor type berekening NOW 

Onderzoek naar de waarde van de geëiste ventilatiedebieten HOW 

Intensieve nachtkoeling meenemen in EPW WOW 

Tabel 1: nieuwe verbeterpunten die werden aangebracht tijdens de sectorbevraging van 25 februari 2015  

3.1.3.2 Prioriteiten van de sector 

Tijdens de bevraging van 25 februari 2015 kregen de stakeholders de mogelijkheid om de volledige lijst met 
gewenste aanpassingen te prioriteren. Tabel 2 geeft de prioriteiten weer waarop minstens 5 sectoren hebben 
gestemd (van hoog naar laag en weergegeven per categorie eenvoudig, complex en zeer complex). Voor meer 
informatie over de types categorieën, zie 3.1.2. 
 
Op het moment van het prioriteren waren de verbetervoorstellen nog niet volledig afgetoetst aan de 
uitsluitingscriteria of aan de lijst met lopende of geplande onderzoeken. Dat gebeurde nadien. In de derde 
kolom wordt daarom de huidige status van de prioriteit aangegeven. 
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Prioriteiten Aantal 
stemmen  

Huidige status 

Eenvoudig (NOW.)    

Gebouwschil: eisen - installaties: eenvoudige methode 
& globale monitoring 

9 niet weerhouden, gaat niet over 
rekenmethodiek 

Keep it simple - gebruiksvriendelijk maken 9 niet weerhouden, gaat niet over 
rekenmethodiek 

Collectieve systemen  6 in onderzoek 

Kleine EPW volumes: herzien interne winsten 6 in onderzoek via de studie EPB-
eisenpakket (zie 4.1.2) 

Onderzoek naar het inrekenen van productwaarden 
voor passieve en actieve koeling in EPW  

5 weerhouden 

Complex (WOW!)   

Inrekenen van andere configuraties voor combilussen 7 in onderzoek 

EPW: intensieve nachtkoeling 6 in onderzoek 

Geïntegreerde methode EPB/EPC 6  in onderzoek 

Inrekenen van een aantal specifieke types 
warmtepompen (gasgedreven warmtepompen, hybride 
warmtepompen, warmtepompen met ijsbuffer) 

6 weerhouden 

Luchtdichtheid identieke gebouwen via steekproef 5 weerhouden 

Zeer complex (HOW?)   

Stavingstukken bouwknopen 8 niet weerhouden, gaat niet over 
rekenmethodiek 

Ventilatiestudie rond het rendement van 
ventilatiesystemen in de praktijk 

7 weerhouden 

Energiebuffering 5 weerhouden 

Warmtepompen volgens rendementen van Ecodesign 5 weerhouden 

Ventilatiedebieten te hoog 5 weerhouden 

Tabel 2: prioriteiten door de sector aangebracht tijdens de sectorbevraging van 25 februari 2015 

 Prioriteitenlijst 2015 3.1.4

In maart 2015 bevatte de lijst met verbeterpunten 83 punten, zie 3.1.1.3. Tabel 3 geeft de selectie van 36 
prioritaire verbeterpunten weer. Deze 36 verbeterpunten werden gebundeld tot 20 aanvragen voor 
onderzoek. 
 
De volgorde van aanpak in de onderzoeksplanning is afhankelijk van de beschikbaarheid van de experten 
binnen het consortium, die elk hun kennisdomein hebben. Nieuwe studies binnen een domein kunnen maar 
opstarten als voorgaande studies uitgevoerd door dezelfde experten, zijn afgerond. 

Verklaring van de afkortingen: 

 EPW: E-peilberekening voor woningen 
 EPU: E-peilberekening voor kantoren en scholen => deze methode zal later vervangen worden door de 

EPN-methode 
 EPN: toekomstige E-peilberekening voor (alle) niet-residentiële gebouwen 
 TRD: transmissiereferentiedocument 
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Onderwerp – korte samenvatting Categorie Prioriteit 

Onderzoek naar integratie van een methode voor externe 
warmtelevering in de rekenmethode 

WOW Prioriteit 1 
 
 
 
 
 

Onderzoek naar het inrekenen van productwaarden voor het 
opwekkings- en afgifterendement van plaatselijke 
warmteopwekkers 

WOW 

Herziening methode opwekkingsrendement voor centrale 
warmteopwekkers (specifiek voor types toestellen die nu 
ontbreken of moeilijkheden ondervinden of waarvoor er mogelijks 
kan rekening gehouden worden met gegevens uit EcoDesign) 

HOW 

Onderzoek naar uitbreiding van de combilus-methode naar alle 
niet-residentiële gebouwen (EPN) 

WOW 

Verkennend onderzoek over de achterliggende aannames voor 
passieve koeling in EPW 

WOW 

Onderzoek over het inrekenen van lichte structuren in EPW, de 
bepaling van het inbraakrisico bij opengaande ramen en de 
mogelijkheid voor het inrekenen van intensieve (mechanische) 
nachtkoeling in EPW 

WOW 

Onderzoek naar de bepaling van de netto energiebehoefte voor 
warm tapwater in EPW 

NOW Prioriteit 2  
 
 
 
 

Onderzoek naar enkele aspecten over bouwknopen (voorwaarden 
voor numerieke berekening, herziening nodig als gevolg van 
strengere U-waarde eisen?, …) 

NOW 

Onderzoek naar het inrekenen van efficiënte losstaande 
verlichtingsarmaturen (niet-residentiële gebouwen) 

WOW 

Onderzoek naar de methode voor PV-installaties (opbrengst, 
gemeenschappelijke installaties) 

NOW 

Onderzoek naar een rekenmethode voor het inrekenen van VRF-
systemen zonder warmterecuperatie 

WOW 

Onderzoek naar een kader rond  luchtdichtheidsmetingen van 
ventilatiekanalen 

WOW 

Onderzoek naar een mogelijke bug in de software over de 
berekening van de zonnewinsten 

WOW Prioriteit 3  
 
 
 
 
 
 

Onderzoek naar de manier van inrekenen van PV-installaties in de 
energieprestatie van gebouwen in de buurlanden 

HOW 

Onderzoek naar het inrekenen van productwaarden voor passieve 
en actieve koeling in EPW  

WOW 

Onderzoek naar aanpassingen in het TRD HOW 

Ventilatiestudie rond het rendement van ventilatiesystemen in de 
praktijk 

HOW 

Onderzoek naar de mogelijkheid voor een detailberekening van de 
factor fmod (verlichting) voor niet-residentiële gebouwen 

HOW 

Onderzoek naar een tekstaanpassing in bijlage G van EPW voor 
WTW-units waarbij de ventilatoren zich niet in de kast bevinden 

NOW 

Onderzoek naar het mogelijks verfijnen van de categorieën voor 
de thermische massa in EPW 

WOW 

Tabel 3: Prioriteitenlijst gewesten 2015 
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 Onderzoeksopdrachten afgerond in 2015 3.1.5

Het onderzoek van 6 prioriteiten is afgerond in het najaar van 2015. Onderstaande paragrafen beschrijven 
bondig de resultaten. 

3.1.5.1 EPW: herziening systeemrendement voor warm tapwater 

Het onderzoek gaat over de herziening van de methode voor het bepalen van het systeemrendement voor 
warm tapwater. Vier aspecten werden onderzocht. 
 
1 Het consortium onderzocht het systeemrendement van collectieve warmwaterleidingen 

(circulatieleidingen en combilussen) ten gevolge van transmissieverliezen. Dat rendement is afhankelijk 
van de lengte van de leidingen, de omgeving en de warmteweerstand van de aanwezige isolatie. In de 
bepaling van die laatste term wordt in de huidige methode een reductiefactor van 0,6 in rekening 
gebracht. Deze vertegenwoordigt extra verliezen van koudebruggen en het niet isoleren van kranen, 
bochten, … . Deze factor heeft momenteel een grote (negatieve) invloed op de bijdrage van de 
circulatieleidingen en kan momenteel niet bijgesteld worden in functie van de uitvoeringskwaliteit van 
de isolatie.  
 
De onderzoekers stellen voor om de reductiefactor van 0,6 te laten vallen en een nieuwe factor te 
introduceren met 3 verschillende niveaus, die de reductie van de isolatiewaarde ten gevolge van 
installatieknopen uitdrukt. De nieuwe factor varieert in functie van de uitvoeringskwaliteit van de 
isolatie van kranen, bochten, T-stukken, beugels en pompen.  
 
De literatuurstudie toonde aan dat de te hanteren werkingstemperatuur voor de berekening van de 
transmissieverliezen van de circulatieleiding op 60°C kan blijven. 
 

2 De bijdrage van de tapleidingen aan het systeemrendement is afhankelijk van de lengte van de leidingen 
en het type tappunt (met name douche/bad of aanrecht). De bijdrage van de tapleidingen is momenteel 
vastgelegd door een vrij rudimentaire benadering met een grote correctiefactor. Er wordt geen rekening 
gehouden met eventuele isolatie van de leidingen, de omgevingstemperatuur waarin de leidingen lopen 
en de leidingdiameter. De keuze van de types tappunten is beperkt. 
 
De herkomst van de huidige berekening is niet gedocumenteerd waardoor het niet duidelijk is of met 
alle nodige aspecten is rekening gehouden. Beschikbare en relevante meetdata en simulaties bij de 
onderzoekers maakten het mogelijk om het tapleidingrendement gedetailleerder in te schatten. Het 
systeemrendement van tapleidingen is gecorrigeerd om meer realistische tapvolumes, leidingdiameters 
en opwarmverliezen in rekening te brengen. Dit leidt tot een aangepaste berekening van de bijdragen 
van de tapleidingen aan het systeemrendement. Een eventuele reductie door warmteterugwinning via 
de afloop werd in de studie niet behandeld.   

 
3 Het consortium onderzocht de impact van variabele-debiet-systemen met intelligent gestuurde 

onderstations op het systeemrendement van de combilus. De onderzoekers stellen voor om een factor 
in te voeren in de formule voor het combilusrendement die rekening houdt met de sturing. Deze factor 
is afhankelijk van het type combilus.  

 
4 De verliezen van de warmwaterleidingen worden in de huidige methode als een absoluut verlies 

bepaald. Voor de leidingen die in het beschermd volume liggen, is het mogelijk dat dit warmteverlies 
een nuttige bijdrage kan leveren tot de opwarming van het beschermd volume. Simulaties toonden aan 
dat een combinatie van factoren leidt tot verwaarloosbare, recupereerbare warmteverliezen. Een 
conservatieve maar gerechtvaardigde aanname is dus om deze warmteverliezen te verwaarlozen in de 
berekening van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming. 
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3.1.5.2 EPW: andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen 

In de huidige methode is het enkel mogelijk om de tappunten binnen de berekende EPW-eenheden in te 
rekenen in het rendement van de circulatieleiding. Vaak zijn nog andere tappunten aangesloten op de 
circulatieleiding, waarvan de warmtevraag niet wordt ingerekend in het rendement. Dat geeft een 
onderschatting van het rendement van de circulatieleiding. Het consortium onderzocht op welke manier de 
bepaling van het rendement rekening kan houden met de warmtevraag van de andere (externe) tappunten. 
 
Als de tappunten uit EPN-eenheden afkomstig zijn, is de nieuwe EPN-methode toepasbaar. Voor de tappunten 
in residentiële en niet-residentiële bestemmingen waarvoor geen E-peil wordt berekend, stellen de 
onderzoekers een conventionele aanpak voor. Deze is gebaseerd op de formules die in respectievelijk de EPW- 
en de EPN-bijlage zijn opgenomen. 
 
Voor de residentiële bestemmingen waarvoor geen E-peil wordt berekend, wordt aangenomen dat alle baden 
en douches zijn aangesloten op de circulatieleiding. Er wordt ook verondersteld dat de keukenaanrechten niet 
zijn aangesloten. Deze situatie komt het meeste voor en de verslaggever hoeft de details in de andere volumes 
niet na te gaan. De reductiefactor voor warmteterugwinning op die eventuele tappunten wordt om die reden 
ook niet ingerekend. 
 
Voor de niet-residentiële bestemmingen waarvoor geen E-peil wordt berekend, worden de baden, douches en 
keukenaanrechten die zijn aangesloten op de circulatieleiding in beschouwing genomen. Het is daarbij niet de 
bedoeling om na te gaan in welke functionele delen die tappunten zich bevinden. Voor de netto 
energiebehoefte voor warm tapwater wordt voor die tappunten een gemiddelde waarde genomen van alle 
functies in de EPN-methode. Andere tappunten die eventueel zijn aangesloten op de circulatieleiding worden 
niet in beschouwing genomen. 

3.1.5.3 EPW en EPU: uitbreiding van de methode voor het bepalen van het thermisch rendement van 
warmteterugwinapparaten 

Het consortium heeft een methode uitgewerkt voor het bepalen van het thermisch rendement voor op maat 
gemaakte warmtewielen en statische regeneratoren. 
 
In bijlage XI van het MB van 2 april 2007 legt de minister aanvullende specificaties vast voor de bepaling van 
het thermisch rendement van warmteterugwinapparaten, aanvullend op bijlage G van bijlage V bij het 
Energiebesluit (EPW).  
 
Bijlage XI kan voor alle types warmteterugwinapparaten worden gebruikt, maar is voornamelijk bedoeld om 
een oplossing te bieden voor grotere op maat gemaakte toestellen. Er wordt voor die toestellen niet meer 
geëist dat elk toestel afzonderlijk over een meting volgens EN308 beschikt. Het is mogelijk om het thermisch 
rendement te berekenen uitgaande van de meetresultaten op een toestel uit dezelfde serie. Dat kan een 
meting zijn op het volledige toestel of enkel op de warmtewisselaar van dat toestel. Een omrekening van het 
thermisch rendement die uitgaat van een meting op de warmtewisselaar van het toestel, is ook mogelijk. Bij 
de uitwerking van bijlage XI werd gefocust op de platenwarmtewisselaars. Voor warmtewielen en statische 
regeneratoren werd een grotere veiligheidsfactor ingerekend, in afwachting van verder onderzoek naar een 
methode voor dat type toestellen.  
 
De resultaten van het onderzoek bevatten een uitgebreide methode voor het bepalen van het thermisch 
rendement voor warmtewielen en statische regeneratoren.  

3.1.5.4 EPW en EPN: herziening methode voor preferente en niet-preferente opwekkers voor verwarming 

In de huidige methode gebeurt de verdeling van de warmtevraag over de preferente en niet-preferente 
opwekkers aan de hand van de vermogensverhouding tussen beide toestellen. Dat komt niet altijd overeen 
met de praktijk (bv. bij warmtepompen met een ingebouwde elektrische weerstand).  
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Deze studie stelt een herziening van de fracties van de warmtevraag van preferente en niet-preferente 
warmteopwekkers voor, op basis van de resultaten van dynamische simulaties. Op basis van de simulaties 
werden belastingduurcurves opgesteld voor de warmtevraag en de relevante fracties werden toegekend aan 
de respectievelijke opwekkingstoestellen. Verschillende mogelijke combinaties van opwekkingstoestellen en 
regelstrategieën werden onderzocht, zowel voor ruimteverwarming (EPW en EPN) als voor warm tapwater 
(EPW).  
 
De berekende fracties van de warmtevraag gedekt door de preferente en niet-preferente systemen worden 
uitgedrukt in functie van een hulpvariabele. Die geeft een benadering van het vermogensaandeel ten opzichte 
van het nominaal vermogen onder normcondities. Dezelfde aanpak als in de huidige methode voor WKK-
installaties wordt gevolgd. De uitvoerders hebben tabellen opgesteld in functie van het type toestel en de 
regeling en, specifiek voor EPN-eenheden, ook afhankelijk van het type functie (met vlak of variabel 
vraagprofiel). 

3.1.5.5 EPN: herziening methode koeling 

Een aantal aspecten rond de berekening van koeling werden onderzocht, zoals de binnentemperatuur, 
gebruiksfactoren zonwering, ventilatieverliezen, ….  
 
Het onderzoek toonde aan dat een aanpassing van de binnentemperaturen voor de verschillende functionele 
delen nodig was. Voor de bepaling van de gebruiksfactoren van de zonwering worden formules voorgesteld 
die de tabelwaarden uit bijlage C benaderen.  
 

3.1.5.6 EPW en EPN: hulpenergieverbruik op basis van reële productgegevens 

Het hulpenergieverbruik voor circulatiepompen en elektronica wordt in de huidige methode op een forfaitaire 
manier ingerekend. Door de continue innovaties in het laatste decennium is het energieverbruik van de 
pompen echter sterk gedaald. Dat doet vermoeden dat er momenteel een grote overschatting is van het 
aandeel van het hulpenergieverbruik in het totale energieverbruik van het gebouw. 
 
Deze studie onderzocht enerzijds de huidige waarden bij ontstentenis en anderzijds een uitbreiding van de 
methode met reële productgegevens.  
 
De literatuurstudie ging in op de bestaande methodieken in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
Ook de Ecodesign-richtlijn werd bekeken. De onderzoekers stellen een zelfde aanpak voor bij zowel 
residentiële als niet-residentiële gebouwen en maken een opsplitsing tussen hulpenergie voor distributie en 
hulpenergie voor opwekking.  
 
Voor de hulpenergie voor distributie wordt een onderverdeling gemaakt voor verwarming, koeling en warm 
tapwater. De hulpenergie is afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen van de circulatiepomp en de tijd dat 
de pomp draait. Afhankelijk van het soort circulatiepomp (natlopend of drooglopend) kan het vermogen via 
twee normen worden bepaald. De tijd dat de pomp draait, wordt bepaald afhankelijk van de pompregeling. 
Voor drooglopende pompen wordt een correctiefactor toegevoegd die afhankelijk is van de energie-efficiëntie 
index (EEI). De pomp met de laagste EEI die op de markt beschikbaar is, heeft een correctiefactor 1.  
 
De hulpenergie voor opwekking zal in de toekomst meegerekend worden in het opwekkingsrendement van 
deze toestellen. Dat blijkt uit recente verordeningen van de Europese Unie rond Ecodesign. Voor warm 
tapwater is dat al opgenomen in de rekenmethode die van kracht wordt voor dossiers met 
vergunningsaanvraag of meldingsvraag vanaf 1 januari 2016. Voor verwarming en koeling zit dat nog niet in de 
methode. Daarom werd beslist om te rekenen met vaste waarden op basis van een specifiek vermogen.  
 
De onderzoekers hebben zowel voor de hulpenergie voor distributie als voor opwekking een aanpassing 
voorgesteld aan de waarden bij ontstentenis.   
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 22 van 173 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 29.03.2016 
 

 Lopende onderzoeksopdrachten  3.1.6

Het onderzoek van 9 prioriteiten loopt momenteel of is net opgestart. De resultaten zullen pas in de loop van 
2016 beschikbaar zijn. 
 

3.1.6.1 EPW en EPN: verfijning van de methode voor thermische zonne-energiesystemen 

De opbrengst van thermische zonne-energiesystemen wordt op een vereenvoudigde en forfaitaire manier 
ingerekend. Het consortium onderzoekt een mogelijke verfijning van deze methode, waarbij rekening wordt 
gehouden met reële productgegevens. 
 
In de huidige EPU-methode kan de ‘f_as’ (de fractie van de energiebehoefte die gedekt wordt door thermische 
zonnecollectoren) enkel worden bepaald via een extern rekenprogramma dat vooraf door de minister wordt 
goedgekeurd. Er wordt een methode uitgewerkt, specifiek voor niet-residentiële gebouwen. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 

3.1.6.2 EPW en EPN: uitwerken kader voor bepalen van ontwerpvertrek- en retourtemperatuur 
afgiftesysteem verwarming 

Het consortium werkt een kader uit voor het bepalen van de ontwerpvertrektemperatuur naar het 
warmteafgiftesysteem (voor het bepalen van de SPF van warmtepompen met warmteafgiftesysteem ‘water’) 
en voor het bepalen van de ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem (voor het bepalen van 
het opwekkingsrendement voor condenserende ketels). 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 

3.1.6.3 EPW: berekening oververhittingsindicator (lichte structuren, opengaande delen, intensieve 
nachtventilatie) 

Het consortium onderzoekt de methode voor de berekening van de oververhittingsindicator.  
 
Bij het bepalen van de grenswaarden van de oververhittingsindicator (dat gebeurde in de Epicoolstudie) werd 
enkel rekening gehouden met matig zware, halfzware en zware constructies. Er wordt nagegaan welke impact 
de toenmalige aanpak heeft op de grenswaarden van de oververhittingsindicator voor lichte constructies. 
 
De leidraad voor het bepalen van het inbraakrisico voor opengaande delen wordt bijgestuurd, rekening 
houdend met de feedback die de gewesten hebben verzameld. De eis voor het risico op oververhitting blijkt 
moeilijk haalbaar voor appartementen op het gelijkvloers (1 gevel als verliesoppervlakte), doordat ze geen 
opengaande ramen kunnen inrekenen. Dat wordt verder onderzocht.  
 
Een derde deel van het onderzoek gaat na of het inrekenen van intensieve nachtventilatie wenselijk is. 

3.1.6.4 EPW en EPN: mogelijkheid om te rekenen met reële productwaarden voor plaatselijke opwekkers 

In de huidige rekenmethodiek wordt voor het opwekkings- en afgifterendement van plaatselijke opwekkers 
(bv. kachels) gerekend met vaste waarden. Het consortium werkt een methode uit waarbij de reële 
productgegevens voor het opwekkings- en afgifterendement kunnen worden ingerekend. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 

3.1.6.5 EPW en EPU: opwekkingsrendement voor centrale opwekkers voor ruimteverwarming 

In de huidige berekeningsmethodiek is het mogelijk om WKK-toestellen in te rekenen. Er wordt onderzocht of 
een verfijning mogelijk is voor verschillende types WKK-toestellen (bv. brandstofcellen, micro-WKK, …). Daarbij 
wordt rekening gehouden met gegevens uit Ecodesign. 
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Het consortium onderzoekt manieren om bepaalde types warmtepompen in te rekenen waarvoor nu nog geen 
methode bestaat: warmtepompen met ijsreservoir, gasgestookte warmtepompen, boosterwarmtepompen, 
warmtepompen op dieptegeothermie, … 
 
Het onderzoek gaat ook na op welke manier het 30%-deellastrendement kan bepaald worden voor toestellen 
met vaste brandstof. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 

3.1.6.6 EPW en EPN: inrekenen van externe warmtelevering 

Het is momenteel in het Vlaamse Gewest mogelijk om via een gelijkwaardigheidsaanvraag een dossier met 
externe warmtelevering te laten beoordelen. Er wordt onderzocht om de methode te implementeren in de 
regelgeving voor de drie gewesten. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 

3.1.6.7 EPW en EPN: uitbreiding van de methode van de combilus naar andere configuraties en naar EPN 

Momenteel is de methode voor het inrekenen van een combilus enkel geldig voor satellietboilers en/of 
platenwarmtewisselaars zonder extra bijverwarming en voor een combilus waarbij de satellietboilers voorzien 
zijn van een elektrische weerstand die tijdens de zomermaanden voor de opwekking van warm tapwater zorgt 
(in de zomermaanden ligt de combilus stil).  Andere configuraties zijn onmogelijk om in te rekenen.  
 
De studie gaat na welke andere configuraties nog regelmatig voorkomen en stelt methodes voor om de 
huidige berekening daarmee uit te breiden. 
 
Het consortium onderzoekt op welke manier een uitbreiding van de bestaande EPW-methode van de combilus 
naar de EPN-methode mogelijk is. Het is namelijk mogelijk dat ook niet-residentiële bestemmingen zijn 
aangesloten op de combilus. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 
 

3.1.6.8 EPW: evaluatie aannames voor fictieve koeling 

Het consortium onderzoekt de achtergrond van de aannames voor de berekening van de fictieve koeling en 
gaat na of deze nog relevant zijn. Als dat niet het geval is, stellen de onderzoekers de aannames bij en doen ze 
een voorstel voor methodeaanpassing. 
 
De resultaten zijn bij de publicatie van deze nota nog niet beschikbaar. 
 

3.1.6.9 EPW: uitwerken productspecifieke procedures voor de reductiefactor voor vraaggestuurde 
ventilatie 

Er werd een forfaitaire tabel met reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen vastgelegd, 
afhankelijk van de types systemen en hun regeling. Om te kunnen vaststellen tot welke categorie de 
verschillende ventilatiesystemen behoren, wordt de EPB-productgegevensdatabank (www.epbd.be) 
uitgebreid. De productspecifieke procedures worden in deze studie uitgeschreven. 

 Op te starten onderzoeksopdrachten 3.1.7

Het onderzoek naar deze prioriteiten is op 1 september 2015 nog niet opgestart. De aanvraagdocumenten zijn 
uitgewerkt en aan het consortium voorgelegd. Resultaten worden verwacht in de loop van 2016 of 2017. 

http://www.epbd.be/
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3.1.7.1 EPW en EPU: methode voor bouwknopen 

De studie onderzoekt of de methode voor het inrekenen van bouwknopen moet worden herzien in het licht 
van de strenger wordende U-waarde-eisen. Ook de voorwaarden voor de numerieke berekening van 
bouwknopen worden bekeken. 
 
Het consortium gaat na of het mogelijk is om de keuze voor de opties voor de inrekening van bouwknopen per 
EPB-eenheid te doen, in plaats van voor het ganse gebouw. 

3.1.7.2 EPW: verfijning van de categorieën voor de thermische massa 

In de huidige rekenmethodiek is de impact van de thermische massa niet te verwaarlozen. Het is wenselijk dat 
de 4 bestaande categorieën voor thermische massa worden verduidelijkt en/of verfijnd. 
 
Bij de huidige indeling valt het merendeel van de constructies in de categorie ‘halfzwaar’, terwijl dit in de 
praktijk, mits een meer verfijnde indeling, mogelijk anders zou zijn. Massieve constructies en 
houtskeletconstructies kunnen bijvoorbeeld beiden in de categorie ‘halfzwaar’ vallen, terwijl de 
eigenschappen van de wanden (qua warmtecapaciteit en dus qua invloed op oververhitting en koeling) in de 
praktijk erg kunnen verschillen. 

3.1.7.3 EPW: mogelijkheid onderzoeken om met productwaarden te rekenen voor koeling 

De berekening van koeling in EPW is gebaseerd op forfaitaire waarden. Het is niet mogelijk om reële 
productwaarden (bv. rendement) in te rekenen. Het consortium gaat na of het mogelijk is om ook met reële 
productwaarden te rekenen, zoals bij niet-residentiële gebouwen gebeurt. Daarbij wordt ook gekeken naar 
passieve koelsystemen. 

3.1.7.4 EPW: onderzoek naar ventilatiesystemen in de praktijk 

Er wordt onderzocht wat de werkelijke prestaties zijn van de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en 
D) in de praktijk, rekening houdend met de reële werkingsomstandigheden (bv. het gedrag van 
warmteterugwinapparaten bij koude buitenluchttemperaturen, reële rendementen in plaats van 
testrendementen, reële ventilatiedebieten en binnenluchtkwaliteit, …). 

3.1.7.5 EPW + EPN: verduidelijken voorwaarden voor een luchtdichtheidstest van ventilatiekanalen 

De vermenigvuldigingsfactor m voor het inrekenen van de kwaliteit van het ventilatiesysteem (in EPW) maakt 
het mogelijk om de luchtdichtheid van ventilatiekanalen in te rekenen. De norm EN 14134 beschrijft de 
procedure voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest van ventilatiekanalen. Er zijn echter nog heel wat 
onduidelijkheden. Het onderzoek gaat na of de randvoorwaarden van de luchtdichtheidstesten van kanalen 
duidelijker kunnen omschreven worden en of dat zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen 
implementeerbaar is. 

3.1.7.6 EPW en EPN: evaluatie van de rekenmethode voor PV-panelen 

Het onderzoek gaat na of een herziening van de rekenmethode voor PV-panelen nodig is, rekening houdend 
met actuele verbeterde opbrengstcijfers. Het consortium bekijkt of de normverwijzing naar IEC 60904 voor de 
bepaling van het piekvermogen nog correct is. 
 
Met een literatuurstudie wordt nagegaan op welke manier de methodes in het buitenland de PV-panelen 
inrekenen in de energieprestatie van gebouwen. 

3.1.7.7 EPN: onderzoek naar de gedetailleerde bepaling van de factor voor modulerende systemen 
(verlichting) 

Het consortium gaat na of een gedetailleerde bepaling van de factor voor modulerende systemen ‘f_mod’ 
mogelijk is. 
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3.1.7.8 EPN: methodiek voor verlichting uitbreiden voor efficiënte losse armaturen 

Voor verlichting komen meer en meer efficiënte staande (losse) armaturen op de markt. Deze kunnen 
toegepast worden zonder bijkomende vaste verlichting. De huidige methode laat niet toe om deze 
energiezuinige systemen in te rekenen (er wordt met een waarde bij ontstentenis gerekend). Het consortium 
onderzoekt of de methodiek voor verlichting kan worden uitgebreid voor deze losse armaturen. 

3.1.7.9 TRD: aanpassingen 

Een aantal aspecten over aanpassingen aan het TRD (transmissiereferentiedocument) worden onderzocht, 
zoals:  

 de correctiefactor isolatie, voor in situ gespoten PUR bij grotere diktes; 
 de thermische geleidbaarheid van isolerend metselwerk, voor de behandeling van bouwknopen; 
 een aantal waarden bij ontstentenis; 
 transparante constructies andere dan glas (bv. dakkoepels in kunststof). 

3.1.7.10 EPN: methode VRF-systemen 

De methode voor het inrekenen van VRF-systemen (‘Variant Refrigerant Flow’ = variabel volume aan 
koudemiddel) wordt herzien, zodat een onderscheid kan worden gemaakt tussen systemen mét en zonder 
warmterecuperatie. 

3.1.7.11 EPW: netto energiebehoefte voor warm tapwater 

Het consortium gaat na of de bepaling van de netto energiebehoefte voor warm tapwater moet herzien 
worden. Daarbij wordt bekeken of het mogelijk is om de netto energiebehoefte voor warm tapwater 
afhankelijk te maken van de gebruiksoppervlakte van de EPW-eenheid, in plaats van het volume. 

3.1.7.12 EPW en EPN: berekening zonnewinsten 

De studie gaat na of een aanpassing nodig is voor het berekenen van de zonnewinsten. 

3.1.7.13 EPW en EPN: methode collectieve installaties 

Er wordt onderzocht of de rekenmethode voor collectieve opwekkingssystemen voor ruimteverwarming en/of 
sanitair warm water moet worden bijgestuurd. Input vanuit andere deelstudies wordt hierbij gebruikt (bv.de 
studies ‘systeemrendement warm tapwater’ en ‘herziening methode preferente en niet-preferente 
opwekker’). 

 Voorstellen 3.1.8

Het VEA stelt voor om de resultaten van de volgende onderzoeken, afgerond in 2015, te integreren in de 
berekeningsmethode voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2017: 

 EPW en EPN: herziening methode voor preferente en niet-preferente opwekkers voor verwarming, zie 
3.1.5.4; 

 EPN: herziening methode koeling, zie 3.1.5.5; 
 EPW en EPN: hulpenergieverbruik op basis van reële productgegevens, zie 3.1.5.6; 
 EPW: herziening systeemrendement voor warm tapwater, zie 3.1.5.1; 
 EPW: andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen, zie 3.1.5.2. 

 
Het VEA stelt voor om de volgende wijziging op te nemen voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of 
meldingsdatum vanaf 1 januari 2016. Deze wijziging kan sneller dan de vorige voorstellen, omdat geen 
wijziging van het Energiebesluit nodig is maar een wijziging van een ministerieel besluit: 

 EPW en EPU: uitbreiding methode voor het bepalen van het thermisch rendement voor  
warmteterugwinapparaten, zie 3.1.5.3. 
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3.2 GEÏNTEGREERDE BEREKENINGSMETHODE 

Dit hoofdstuk geeft de visie van het VEA over een geïntegreerde berekeningsmethode voor bestaande en 
nieuwe gebouwen. Voor niet-residentiële gebouwen zijn de berekeningsmethodes al verregaand op elkaar 
afgestemd. Het belang van een geïntegreerde berekeningsmethode voor residentiële gebouwen zal de 
komende jaren alleen maar toenemen. Het VEA onderzoekt momenteel enkele mogelijke pistes voor de 
integratie van de EPW- en EPC-methodes en welke impact deze pistes hebben op tijd en middelen om 
aanpassingen uit te voeren op het inspectieprotocol, de handhavingsprocessen, de opleidingen, etc. …. Het 
VEA zal op basis van het onderzoek, begin 2016 een voorstel bezorgen aan de andere gewesten om 
samenwerking hierover af te toetsen. 
 

 Visie van het VEA 3.2.1

Het VEA schat in dat het nodig is om in de toekomst de rekenmethodes voor bestaande en nieuwe gebouwen 
één te maken, om de volgende redenen:   
 

 Een correcte vergelijking van de energieprestatie tussen nieuwe en bestaande gebouwen mogelijk 
maken.  
Een correcte vergelijking is noodzakelijk om een goede werking in de markt van het 
energieprestatiecertificaat te krijgen. Nieuwe en bestaande gebouwen bevinden zich immers in 
dezelfde verhuur- en verkoopmarkt.  

 Maximaal gegevens tussen de verschillende berekeningen hergebruiken.  
Recuperatie van de invoergegevens tussen de berekening voor bestaande en nieuwe gebouwen 
vermijdt het telkens opnieuw opzoeken, opmeten en invoeren van de nodige gegevens. Een nieuw 
gebouw dat vandaag over een ‘EPC bouw’ beschikt, heeft bij verkoop of verhuur na 10 jaar een ‘EPC 
bestaand gebouw’ nodig. Omgekeerd kan een verkochte woning waarvoor een EPC bij verkoop 
beschikbaar is, worden verbouwd en is een EPB-aangifte nodig. Ook in het kader van het nog te 
ontwikkelen renovatieadvies, is het hergebruik van gegevens uit een EPB-aangifte en/of EPC nodig. 

 Eventuele extra investeringen die na een bepaalde tijd worden uitgevoerd, valoriseren.  
Nu kan valorisatie van extra investeringen na het indienen van de EPB-aangifte enkel als het gebouw 
daarna wordt verkocht of verhuurd, via het ‘EPC bestaand gebouw’. Het is wenselijk om deze 
valorisatie te kunnen doen voor gebouwen die niet verhuurd of verkocht worden. 

 Het beleid rond eisen voor de energieprestatie bij renovaties verder uitbouwen, zie 4.6.  
Voor bepaalde vergunningsplichtige renovaties geldt een E-peil-eis. De methode voor nieuwbouw 
bevat niet alle aannames die nodig zijn om voor een bestaand gebouw de energieprestatie door te 
rekenen. Het moet vermeden worden dat voor verschillende soorten renovaties verschillende 
tussenoplossingen bestaan om de energieprestatie te berekenen. 

 Een mogelijk eengemaakt kader voor financiële ondersteuning bij bouw- en renovatieprojecten 
opzetten.  

 
Een eengemaakte rekenmethode moet de energieprestatie van de volgende gebouwen kunnen berekenen: 
 

 een nieuw gebouw; 
 een bestaand gebouw bij verkoop of verhuur; 
 een bestaand gebouw dat wordt gerenoveerd (al dan niet ingrijpend), met inbegrip van renovatie-

advies; 
 een bestaand gebouw dat niet wordt gerenoveerd, maar dat op termijn over een renovatieadvies 

moet beschikken. 
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Het is de bedoeling om de geïntegreerde rekenmethodes in eerste instantie voor residentiële en niet-
residentiële gebouwen gescheiden te houden, omwille van de complexiteit. Daarna zal het VEA evalueren of 
een volledige integratie mogelijk is. 
 
Bij voorkeur worden de geïntegreerde rekenmethodes in samenwerking met de andere gewesten ontwikkeld. 
Indien de andere gewesten geen interesse zouden tonen, stelt het VEA voor om een geïntegreerde methode 
enkel voor het Vlaamse Gewest te ontwikkelen. 
 
Het VEA ziet het project van een geïntegreerde berekeningsmethode als een hele uitdaging. Het behelst meer 
dan alleen de eengemaakte rekenmethodiek/formulestructuur. Het gaat ook over de kost van het uitvoeren 
van een berekening, de vereiste competenties van de verslaggever/energiedeskundige, een inspectieprotocol 
bij bestaande gebouwen, stavingsstukken, een mogelijk eengemaakt softwarepakket, mogelijke 
gegevensuitwisseling bij de herberekening op een later tijdstip van eenzelfde gebouw/wooneenheid (bv. na 
renovatie), … . 
 

 Aanpak voor niet-residentiële gebouwen 3.2.2

Voor niet-residentiële gebouwen loopt al enkele jaren een project, samen met de andere gewesten, voor de 
ontwikkeling van de rekenmethodiek voor bestaande gebouwen. Als basis werd de nieuwbouwmethodiek 
genomen (ASB/EPN). Ondertussen zijn aan de nieuwbouwmethodiek verdere ontwikkelingen gebeurd die niet 
zijn meegenomen in de methode voor bestaande gebouwen. 
 
De formulestructuur en het inspectieprotocol worden tegen eind 2015 afgewerkt. In 2016 zal de software-
ontwikkeling opstarten. Bij de software-ontwikkeling is het belangrijk te onderzoeken of gegevensuitwisseling 
mogelijk is voor de berekening van nieuwe en bestaande gebouwen. Dat heeft als voordeel dat voor een 
nieuw gebouw later zijn gegevens kunnen hergebruikt worden als het een berekening voor een bestaand 
gebouw moet ondergaan. Daarmee wordt vermeden dat alle gekende invoergegevens opnieuw moeten 
worden ingevoerd. 
 

 Voorstel voor residentiële gebouwen 3.2.3

De eerstvolgende jaren zal het belang van de geïntegreerde berekeningsmethode voor residentiële gebouwen 
alleen maar toenemen. Het belang is versterkt door engagementen die zijn aangegaan in het kader van het 
Renovatiepactii en de nood die daarbij hoort om een energieprestatieberekening uit te voeren bij elke 
gebouwrenovatie, in het kader van het renovatieadvies, zie 4.6. 
 
Het VEA onderzoekt momenteel enkele mogelijke pistes voor de integratie van de EPW- en EPC-methodes en 
welke impact deze pistes hebben op de middelen van het VEA om aanpassingen uit te voeren op het 
inspectieprotocol, de handhavingsprocessen, de opleidingen, etc. …. 
 
Een engagement van de andere gewesten over een verdere samenwerking rond de ontwikkeling van een 
geïntegreerde methode is noodzakelijk, alvorens een piste kan worden gekozen en een projectplan kan 
worden uitgewerkt. Het is wenselijk dat dit eerst op het niveau van de energie-administraties en daarna met 
de drie kabinetten wordt besproken en beslist. Het VEA zal op basis van het lopende onderzoek begin 2016 
een voorstel bezorgen aan de andere gewesten. 
 
Parrallel zal het VEA een traject opstarten om in overleg met de stakeholders na te gaan welke 
vereenvoudigingen aan de methodiek en de systemen van EPB en EPC mogelijk zijn. 
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3.3 INNOVATIE 

Naarmate gebouwen meer richting het BEN-niveau evolueren, stijgt het gebruik van nieuwe, energiezuinigere 
technieken en bouwoplossingen. Niet alle innovatieve bouwconcepten of technologieën kunnen worden 
beoordeeld met de huidige rekenmethode. Daarom bepaalt het Energiebesluit dat een alternatieve 
berekeningswijze kan worden gebruikt, op voorwaarde dat de prestatieniveaus de eisen van het Energiebesluit 
evenaren. 
 
Het VEA krijgt regelmatig als feedback dat de EPB-berekeningsmethode innovatie afremt. In dit hoofdstuk 
onderzoekt het VEA of de huidige aanpak de gewenste resultaten oplevert. Het doel van het onderzoek is 
nagaan waarop deze kritiek is gebaseerd, of de kritiek terecht is en welke oplossingen mogelijk zijn. De 
mogelijke oplossingen gaan van een optimalisatie van het huidig kader tot de uitwerking van een nieuw, 
aanvullend kader. Het VEA doet vervolgens een voorstel om te komen tot een snellere integratie van 
innovatieve technieken en concepten in de energieprestatieregelgeving. Een snellere integratie zal innovatie 
stimuleren en het pad richting BEN-gebouwen effenen. 

 Huidig kader voor de evaluatie van innovatieve technologieën en concepten 3.3.1

De rechtsgrond van het huidige kader is vastgelegd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Het 
Energiebesluit stelt in artikel 9.1.29 dat een alternatieve berekeningswijze kan worden gebruikt, op 
voorwaarde dat de prestatieniveaus de eisen van het Energiebesluit evenaren.  
 
Het huidige kader voorziet vier pistes voor de beoordeling van innovatieve bouwconcepten of technologieën 
die buiten de mogelijkheden van de opgelegde rekenmethode vallen: 
1 De methode van gelijkwaardigheid voor de beoordeling van innovatieve technieken, waarvoor de 

fabrikant een aanvraag ATG-E moet indienen.  
2 De methode van gelijkwaardigheid voor de beoordeling van innovatieve gebouwen, waarvoor een 

aanvraag op basis van een alternatieve berekening moet worden ingediend.  
3 De methode voor gelijkwaardigheid van gebouwen met externe warmtelevering, waarvoor een leidraad 

is vastgelegd specifiek voor gebouwen met externe warmtelevering.  
4 De innovatieve bouwconcepten of technologieën rechtstreeks opnemen in de rekenmethode.  
 
Hieronder zijn de vier pistes verder beschreven.  
 

3.3.1.1 ATG-E 

 
Voor innovatieve producten of technologieën waarop de berekeningsmethodiek niet kan worden toegepast, 
kan de fabrikant een alternatieve berekeningswijze aanvragen. De specifieke voorwaarden voor het toestaan 
van deze afwijking werden 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. Het is niet mogelijk een afwijking aan te vragen voor technieken die al door de 
rekenmethodiek kunnen worden ingerekend. Als voor een techniek een waarde bij ontstentenis is voorzien in 
de rekenmethodiek, dan wordt de techniek beschouwd als ‘opgenomen in de rekenmethodiek’. 
 
De fabrikant dient de aanvraag voor het beoordelen van innovatieve bouwconcepten of technologieën bij het 
VEA in. Het aanvraagdossier bevat een technische beschrijving van het innovatief bouwconcept of de 
innovatieve technologie en het advies ATG-E. Dergelijke ATG-E wordt afgeleverd door de BUtgb (Belgische 
Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) en is een variant op de klassieke ATG (technische 
goedkeuring), waarbij de “E” staat voor “energetische karakterisering”.  
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Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt het VEA een ‘gelijkwaardigheidsbesluit’ op en publiceert het 
dit op haar website:  http://www.energiesparen.be/epb/prof/gelijkwaardigheidsbesluiten.  
Dat gelijkwaardigheidsbesluit beschrijft de voorwaarden waaronder de alternatieve berekeningswijze kan 
worden toegepast en de manier waarop de berekening in de software wordt ingevoerd. 
 
Voor volgende technieken zijn sinds 2010 gelijkwaardigheidsbesluiten opgemaakt: 

 Vraaggestuurde ventilatiesystemen; 
 Aardgaswarmtepompen; 
 Combilus met retourtemperatuur die lager is dan de waarde bij ontstentenis uit het MB.  

 
Intussen is vraagsturing in de regelgeving geïmplementeerd, zodat hiervoor geen gelijkwaardigheid meer kan 
worden aangevraagd. 

3.3.1.2 Alternatieve berekening op gebouwniveau 

Voor een gebouw met een innovatief concept, is het in principe mogelijk om een alternatieve berekening te 
maken. In de praktijk werd deze alternatieve berekening nog niet gebruikt. 
 
De specifieke voorwaarden en de werkwijze voor de alternatieve berekening 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. De aangifteplichtige moet 
de aanvraag voor het beoordelen van innovatieve gebouwen per aangetekende brief indienen bij het VEA, 
vóór het indienen van de startverklaring en vóór de start van de werken. Het VEA beoordeelt de aanvraag. 
 
De aanvraag is enkel mogelijk voor een innovatief gebouw dat voldoet aan volgende eisen: 

a) het gebouw voldoet zonder het inrekenen van het innovatieve bouwconcept aan alle EPB-eisen; 
b) het gebouw heeft een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3 000 m³; 
c) de primaire energiebesparing ten gevolge van het innovatieve bouwconcept bedraagt minstens 8 %. 

 
Het aanvraagdossier bestaat uit: 

1. de gegevens van de aangifteplichtige; 
2. de ligging van het bouwproject en indien al gekend, het energieprestatiedossiernummer; 
3. de plannen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning; 
4. een beschrijving van de technische en energetische eigenschappen van het innovatieve bouwconcept; 
5. de naam en de beschrijving van de delen van het gebouw waarin het innovatieve bouwconcept wordt 

toegepast; 
6. het EPB-software bestand met de berekening van de energieprestatie van het innovatief gebouw 

volgens de meest gunstige geldende berekeningsmethode; 
7. het bewijs dat het innovatieve gebouw voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven); 
8. de berekening van de bijkomende primaire energiebesparing ten gevolge van het gebruik van het 

innovatieve bouwconcept volgens de alternatieve berekeningsmethode met een stavingsnota; 
9. de gegevens van de auteur van de stavingsnota; 
10. desgevallend, een selectie van gelijkwaardige gevallen zoals technische informatie en bibliografie. 

 
De in punt 8 bedoelde bijkomende primaire energiebesparing wordt bepaald op een van de volgende wijzen: 

a) aan de hand van simulaties van het bouwproject, zowel zonder als met het innovatieve bouwconcept; 
b) aan de hand van een berekeningsinstrument dat ter beschikking gesteld wordt door het VEA op de 

publieke website. 
 
Het Ministerieel Besluit voorziet dat het VEA in een goedkeuringsleidraad vastlegt aan welke hypotheses en 
voorwaarden de simulaties en de te gebruiken evaluatie-instrumenten moeten voldoen. Het VEA heeft 120 
kalenderdagen om te beslissen over de aanvraag voor gelijkwaardigheid.  
 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/gelijkwaardigheidsbesluiten
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Na de ingebruikname moet de aangifteplichtige bij het VEA een definitieve nota indienen die rekening houdt 
met de wijzigingen tijdens de uitvoering. De definitieve beslissing van het VEA wordt als bijlage bij de EPB-
aangifte gevoegd. De resultaten in de EPB-aangifte blijven ongewijzigd. De resultaten van de alternatieve 
berekening worden met ander woorden niet weerspiegeld in het E-peil of in de EPB-aangifte. 

3.3.1.3 Gelijkwaardigheid voor externe warmtelevering 

Sinds juni 2014 bestaat een juridisch kader voor het evalueren van externe warmtelevering in het kader van 
EPB. Het berekenen van de energieprestatie van gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe 
warmtelevering, gebeurt momenteel via ‘de procedure voor gelijkwaardigheid voor innovatieve gebouwen 
met externe warmtelevering’. De specifieke voorwaarden en werkwijze van deze procedure zijn vastgelegd in 
artikel 1 lid 3/1°, artikel 4° en artikel 7° van het Ministerieel Besluit van 15 september 2009, via een 
wijzigingsbesluit van 18 mei 2014. Dat juridisch kader en de procedure is een afgeleide van de alternatieve 
berekening op gebouwniveau, zie 3.3.1.2.  
 
Enkel voor warmtenetprojecten die cumulatief aan onderstaande voorwaarden voldoen, kan de externe 
warmtelevering worden ingerekend in de energieprestatie van het gebouw:  

 de projecten voldoen aan alle geldende EPB-eisen (voorwaarde opgenomen in artikel 9.1.29 van het 
Energiebesluit, omwille van innovatief karakter); 

 de gelijkwaardigheidsaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gelijkwaardigheidsprocedure: het 
dossier is volledig, wordt aangetekend aangevraagd door de vastgelegde instanties en de aanvraag 
wordt ingediend vóór de indieningsdatum van de startverklaring en vóór de start van de werken.  

Er is geen rechtsgrond voor het inrekenen van externe warmtelevering in de energieprestatie van een gebouw 
voor warmtenetprojecten die niet voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden. 
 
Elk project wordt geëvalueerd op basis van dezelfde alternatieve berekeningswijze. Die berekeningswijze is 
vastgelegd in een goedkeuringsleidraad. De goedkeuringsleidraad en een bijhorend rekenblad zijn beschikbaar 
op de website van het VEA.  
 

3.3.1.4 Directe implementatie in de methode 

Soms wordt de rekenmethode uitgebreid of aangepast om bepaalde nieuwe technieken rechtstreeks (in 
detail) te valoriseren. Aan een uitbreiding of aanpassing van de rekenmethode gaat een onderzoek vooraf. De 
aanpak en werkwijze hiervoor is sinds 1 april 2014 sterk gewijzigd met de komst van het EPB-consortium (meer 
informatie hierover in 3.1.1).   
 
Een aantal voorbeelden van rechtstreekse aanpassingen aan de rekenmethode: 

 Combilus; 
 Combilus met elektrische weerstanden in de satellietboilers; 
 Douche-warmteterugwinning; 
 Warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen met oppervlaktewater als bron; 
 Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar; 
 Verlichting ‘fmod’ (factor voor modulerende regelsystemen): wijziging van de methode is voorzien in 

de EPN-methode die van toepassing is voor vergunningsaanvragen vanaf 2017. 
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Een opsomming van gekende technieken die nog niet gevaloriseerd worden in de rekenmethode (zie ook 
3.1.4):  
 

Technologie Status 

Vacuüm-zonnepanelen In onderzoek  

Warmtenet/wijkverwarming In onderzoek  

Gasgestookte warmtepompen In onderzoek  

Gasabsorptiewarmtepompen In onderzoek  

Boosterwarmtepompen 
Niet in onderzoek (boosterwarmtepompen gaat specifiek over 
de toepassing van warm tapwater) 

Geothermie (diepe) In onderzoek  

Ijsbuffer In onderzoek  

Micro-WKK In onderzoek  

Stirling-motor met brander  
(type van micro-WKK)  

In onderzoek  

Fuell cell (type van micro-WKK) In onderzoek 

Warmtepomp op waterlus 
Niet in onderzoek (er is een methode beschikbaar vanuit de 
Epicoolstudie, maar de methode is niet-handhaafbaar. Er is een 
pragmatisch antwoord beschikbaar.)  

Satellietwarmtewisselaars In onderzoek  

Benutten van restwarmte uit eigen 
gebouw 

Niet in onderzoek 

Efficiënte staande armaturen  Onderzoek opgestart (aanvraagdocument opgemaakt)  

Warmte uit mestopslag (kan externe 
warmtelevering zijn, kan restwarmte 
uit eigen gebouw zijn) 

Niet in onderzoek 

Nachtkoeling 
Methode bestaat in Brussel, maar in Vlaanderen (nog) niet 
geïmplementeerd.  

Domotica en gebouwbeheerssystemen Niet in onderzoek 

Betonkernactivering Niet in onderzoek (ooit in Epicool onderzocht, maar stopgezet) 

Infraroodpanelen Niet in onderzoek 

Lintverwarming/tracing Niet in onderzoek  

Actieve energie-opslag in gebouw 
(waterbuffer, phase change materials) 

Niet in onderzoek 

Tabel 4: Lijst met bestaande technieken waarvoor nog een oplossing wordt gezocht 

 

 Evaluatie huidige kader 3.3.2

Het huidige kader rond innovatie heeft ertoe geleid dat ten opzichte van de start van EPB in 2006 een heel 
aantal bijkomende systemen en technieken binnen EPB worden gevaloriseerd. Het sterkste punt van het 
huidige kader is dat het objectief en strikt handhaafbaar is. Een ander sterk punt is dat het kader 
technologieneutraal is. Dit zijn punten die behouden moeten blijven. De doorlooptijden zijn relatief lang. Bij 
het vergelijken van doorlooptijden met systemen in andere lidstaten, valt op dat de doorlooptijden daar ofwel 
ook lang zijn, ofwel een kader wordt gebruikt dat niet handhaafbaar is.  
 
Het huidige kader is werkbaar met een beperkte personeelsinzet van het VEA. De kost voor het aanvragen van 
een ATG-E ligt bij de fabrikant (12.000 euro + interne dossierkosten). Het budget voor de verdere ontwikkeling 
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van de methodiek en de ondersteuning van het EPB-platform door het EPB-consortium (zie 3.1.1), is 
aanzienlijk opgetrokken sinds 2014. 
 
De verschillende pistes vullen elkaar aan, zodat in theorie voor elke situatie een oplossing mogelijk is. 
Fabrikanten kunnen voor nieuwe technieken gelijkwaardigheid aanvragen via een ATG-E. Voor technieken 
waarvoor een aanvraag ATG-E niet ontvankelijk is (bv. zaken die forfaitair in de methode zitten) kan de 
methode rechtstreeks worden aangepast. Voor innovatieve bouwconcepten die te weinig voorkomen of 
waarvoor geen specifieke fabrikant is om gelijkwaardigheid via een ATG-E aan te vragen, kan in theorie een 
alternatieve berekening gebeuren.  
 
De alternatieve berekening op gebouwniveau wordt in de praktijk echter niet gebruikt. Het aantal vragen over 
deze piste is beperkt. Dat heeft volgens het VEA verschillende oorzaken: 

 de piste is niet of onvoldoende gekend (ze wordt niet op de website vermeld); 
 de methode wordt beschouwd als een te grote administratieve last (het aanvraagdossier is vrij 

uitgebreid); 
 de aanvraag is een extra kost; 
  de betere prestaties worden niet weerspiegeld in de EPB-aangifte (het E-peil wordt niet gewijzigd); 
 het kader voor de beoordeling van de aanvragen ontbreekt; 
 de voorwaarden die worden opgelegd voor het indienen van een aanvraag zijn te streng (8% primaire 

energiebesparing is veel); 
 de 8% verbetering kan niet worden ingeschat wanneer de basis ten opzichte waarvan de 8% 

verbetering moet worden afgetoetst, niet is vastgelegd (wordt een innovatieve warmteopwekker 
bijvoorbeeld afgetoetst ten opzichte van een condensatieketel, warmtepomp ...). 

 
Het VEA heeft de beperkte vragen over deze piste steeds in de richting van de andere drie pistes gestuurd 
(ATG-E, directe implementatie in de methode, externe warmte), omdat de piste van de alternatieve 
berekening voor innovatieve gebouwen in praktijk niet klaar is voor gebruik. De leidraad voor de alternatieve 
berekening voor innovatieve gebouwen is nog niet uitgewerkt (er bestaat enkel een leidraad voor gebouwen 
met externe warmtelevering). Door het ontbreken van de leidraad kan het VEA een eventuele aanvraag niet 
behandelen. Het ontbreken van deze mogelijkheid is een rem voor bepaalde innovaties of zorgt er voor dat 
EPB geen stimulans is voor het toepassen van nieuwe bouwconcepten. De prestaties worden immers niet 
weerspiegeld in de EPB-aangifte.  
 
Het EPB-kader voor externe warmtelevering is sinds juni 2014 beschikbaar. De aanwezigheid van een kader 
voor externe warmtelevering is erg belangrijk. Het ontbreken van dat kader werd door de sector vóór juni 
2014 ervaren als een belangrijk struikelblok voor de ontwikkeling van warmtenetten. Er was toen geen 
duidelijkheid over hoe de energieprestatie van een warmtenet kon worden gevaloriseerd in de 
energieprestatieberekening van een gebouw. Voor een aantal warmtenetprojecten is dit kader maar net op 
tijd beschikbaar . Een latere beschikbaarheid zou betekend hebben dat in die projecten werd gekozen voor 
een individuele oplossing. Tot nu toe ontving het VEA een 20-tal gelijkwaardigheidsaanvragen voor externe 
warmtelevering. Dat toont aan dat het kader werkt. De ervaring met de aanvragen leert dat een aantal 
verbeteringen en verdere ontwikkelingen nodig zijn. Het huidige kader laat niet toe om rekening te houden 
met de gefaseerde uitvoering die typisch is voor warmtenetprojecten. Het huidige kader biedt ook geen 
oplossing voor projecten waarvoor de aanvraag niet tijdig werd ingediend of voor projecten waarvoor niet 
voldaan is aan alle EPB-eisen. Daarnaast ervaart de sector het opstellen van de gelijkwaardigheidsaanvragen 
als een extra kost. Vaak worden daarvoor immers studiebureaus aangesteld. De huidige werkwijze betekent 
ook voor het VEA een belangrijke werkbelasting.  
 
Het VEA stelt vast dat de gelijkwaardigheidsaanvraag via ATG-E en de directe implementatie in de methodiek 
werken en in de praktijk resultaten opleveren. De doorlooptijden zijn soms echter zeer lang. Voor ATG-E zijn 
de doorlooptijden twee tot drie jaar voor een eerste aanvraag van een specifieke nieuwe techniek. Voor de 
volgende aanvragen voor gelijkaardige technieken is de doorlooptijd minder dan een jaar. De doorlooptijd 
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voor directe implementatie van technieken varieert van één tot meer dan vier jaar. Voor de directe 
implementatie is een versnelling van de doorlooptijd merkbaar sinds de extra ondersteuning via het EPB-
consortium dat in 2014 is opgestart (zie 3.1.1). Er zijn nog verbeteringen mogelijk om de doorlooptijden in te 
korten. De lange doorlooptijden helemaal vermijden, is zeer moeilijk. De beschikbare middelen zijn beperkt. 
Zowel het budget als de capaciteit aan gekwalificeerde onderzoekers (zowel intern bij VEA als op de markt) is 
beperkt.  
  

 Voorstellen voor het verbeteren van de waardering van innovatie 3.3.3

Er zijn verschillende mogelijkheden om de integratie van innovatie in EPB te verbeteren. De meest relevante 
mogelijkheden worden hieronder beschreven. Het VEA stelt voor om het huidige kader te optimaliseren en 
meer te promoten. Daarnaast zou de hieronder beschreven piste van de experimenteerruimte voor 
innovatieve gebouwen kunnen worden toegevoegd. Deze piste is enkel mogelijk als daarvoor de nodige 
middelen (budget en personeel) worden voorzien. 
  

3.3.3.1 Experimenteerruimte: innovatie op gebouwniveau. 

Momenteel is het niet mogelijk om de energieprestatie van een innovatief gebouw te beoordelen buiten het 
kader van de EPB-rekenmethodiek. De aanpak die hiervoor voorzien was, werkt in de praktijk niet. Een andere 
invulling van de alternatieve berekening op gebouwniveau zou deze piste wel dit in de praktijk kunnen laten 
werken. Een mogelijk denkspoor is om experimenteerruimte te creëren voor innovatieve gebouwen, waarbij 
de berekening van de energieprestatie op een alternatieve wijze gebeurt en er een terugkoppeling gebeurt 
over de resultaten van het experiment, wanneer het gebouw in gebruik is. Hieronder licht het VEA de vier 
kernpunten van deze denkpiste toe. 
 
1 Dynamische simulaties gebruiken als alternatief voor het E-peil om de energieprestatie van het innovatief 

gebouw te bepalen. Een risico bij dynamische simulaties is dat de resultaten voor eenzelfde gebouw sterk 
kunnen verschillen naargelang de parameters waarmee de berekening wordt gemaakt. Om dit risico te 
verminderen, kan een leidraad worden opgesteld die het gebruik en de waardes van alle parameters en 
hypotheses vastlegt. De leidraad bevat dan richtlijnen en/of een lijst met toegelaten softwarepakketten. 
Het opmaken van de leidraad zal een gedetailleerd onderzoek vereisen. Softwarepakketten met statische 
berekeningen zijn niet per definitie uitgesloten. 
 

2 Er wordt een herschaling van het resultaat van de dynamische simulatie (van het volledige gebouw of van 
een deelaspect) gebruikt om de equivalentie van het gebouw met een bepaald E-peil, aan te tonen. De 
herschaling baseert zich op een tweede berekening van hetzelfde gebouw, waarbij de voorziene 
maatregelen en installaties worden vervangen door het referentiemaatregelenpakket dat wordt gebruikt 
om de noemer in het E-peil te bepalen in de EPN-methode. De denkpiste voorziet dus in een equivalent E-
peil, te bepalen door de resultaten van de dynamische simulatie van het innovatief gebouw te delen door 
het resultaat van de dynamische simulatie van hetzelfde gebouw met een standaard maatregelenpakket 
(de ‘notional building approach’). 
  

3 Het resultaat van de dynamische simulatie wordt vergeleken met het gemeten verbruik na ingebruikname. 
Door de dynamische simulaties te controleren met een meting van het gebouwgebonden energieverbruik 
na ingebruikname, ontstaat een verantwoordelijkheid om de simulaties zo waarheidsgetrouw mogelijk uit 
te voeren. Dat is bovendien een stimulans om vanaf de ingebruikname het energieverbruik te monitoren 
en de installaties optimaal in te regelen. Als uit de meting zou blijken dat er een grote afwijking is (bijv. > 
10%), wordt deze afwijking onderzocht en verklaard. Indien nodig, worden de installaties geoptimaliseerd. 
Hiervoor is het nodig om duidelijk  vast te leggen op welke manier het gebouwgebonden energieverbruik 
moet worden gemeten (bijvoorbeeld het type meters per brandstof) en welke gegevens in een 
energieboekhouding moeten worden bijgehouden. Daarnaast zal wordt vastgelegd hoe moet worden 
omgegaan met verschillen in gebruikersgedrag tussen de simulatie en de realiteit, met de klimatologische 
omstandigheden van het jaar van de meting, met het verschil tussen het ontworpen en het reële 
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binnenklimaat en met overgangsverschijnselen. Met overgangsverschijnselen wordt bedoeld dat nieuwe 
technologieën en concepten na ingebruikname vaak bijkomend moeten worden ingeregeld, wat in 
sommige gevallen nog jaren kan duren (bv. het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen). Afhankelijk van het 
type van installaties wordt een minimale periode van twee jaar commissioning1 vereist. 
 

4 De gemeten verbruiken worden ter beschikking gesteld van het VEA. De verplichting om de gemeten 
verbruiken terug te koppelen, zal  ervoor zorgen dat de experimenteerruimte ook een leeromgeving wordt 
waarin de theorie van nieuwe concepten aan de praktijk wordt getoetst. Concepten die in de praktijk 
goede resultaten opleveren, worden dan beter onderbouwd. Daardoor worden ze  sneller op grotere 
schaal toegepast en kunnen ze sneller worden geïmplementeerd in de EPB-rekenmethodiek. Het VEA kan 
dan de resultaten ter beschikking stellen aan het EPB-platform voor de verdere ontwikkeling van de EPB-
rekenmethodiek. 

 
Het toepassingsgebied van de alternatieve berekening zou in eerste instantie kunnen worden beperkt tot niet-
residentiële gebouwen. Nadat het kader in gebruik is, kan het VEA de mogelijkheid van een uitbreiding van het 
toepassingsgebied naar residentiële gebouwen evalueren. Het ontwerp moet voldoen aan de EPB-eisen. 
Andere randvoorwaarden om gebruik te maken van de alternatieve berekening zijn niet in het huidige voorstel 
opgenomen. Om misbruik te vermijden moet het VEA de mogelijkheid krijgen om op korte termijn bijkomende 
voorwaarden op te stellen, als dat nodig zou blijken uit de behandeling van de aanvragen. 
 
De alternatieve berekening zal de EPB-aangifte niet vervangen. De EPB-aangifte blijft bestaan en toetst de 
eisen af op vlak van U-waarden, K- of S-peil en ventilatie. De berekening van het E-peil en het 
minimumaandeel hernieuwbare energie gebeurt (deels) via de simulaties. De verslaggever voert de resultaten 
van de simulaties via een directe invoer in de EPB-aangifte in. Door de directe invoer blijft de impact op de 
software, de energieprestatiedatabank en de bestaande procedures beperkt. Het resultaat van de alternatieve 
aanpak wordt gevaloriseerd in de EPB-berekening en getoond in de EPB-aangifte. 
 
De procedure zou  in drie fasen kunnen verlopen:  

 In een eerste fase dient de aanvrager een eerste inhoudelijk dossier in, gelijktijdig met de 
voorafberekening (zie 5.2 0). 
Het inhoudelijk dossier bevat de alternatieve berekening (softwarebestanden), een inhoudelijke 
toelichtingsnota en de voorafberekening (met de geldende EPB-software). De toelichtingsnota bevat 
minstens de administratieve gegevens van het project, een beschrijving van de toegepaste innovatieve 
techniek(en) en/of bouwconcepten, een verslag van de simulatieberekeningen en een voorstel van 
meetstrategie en commissioning. Het verslag van de simulatieberekeningen bevat minstens de 
gebruikte aannames en de verwachte gebouwgebonden energiestromen. De verwachte 
gebouwgebonden energiestromen zijn opgesplitst in verwarming, koeling, sanitair warm water, 
ventilatie en verlichting. Het VEA heeft 120 kalenderdagen om een uitspraak te doen of de alternatieve 
berekening mag worden gebruikt.  

 In een tweede fase dient de aanvrager de EPB-aangifte in. De uiterste indieningsdatum komt overeen 
met de uiterste indieningsdatum volgens de algemene procedure2. Als de as-built-situatie afwijkt van de 
ontwerpsituatie en de wijzigingen hebben betrekking op het innovatief gedeelte of leiden tot een 
wijziging in het equivalent E-peil van het gebouw, dan wordt voorafgaand aan de EPB-aangifte een 
nieuw inhoudelijk dossier ingediend. Het nieuwe inhoudelijke dossier wordt ingediend ten laatste twee 
maanden na ingebruikname of einde van de werken (vroegste van de twee). Het nieuwe inhoudelijke 

                                                           
1
 Onderzoek en opvolging van de prestaties van een (klimaat)installatie na ingebruikname en bijsturing van de instellingen voor een 

optimale werking) 
2
 De EPB-aangifte moet uiterlijk gebeuren zes maanden na de eerste van de volgende twee data:  

- datum van ingebruikname; 
- datum van het beëindigen van de vergunningsplichtige werken van het gebouw(deel) 
en zeker binnen de vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of het neerleggen van de melding. 
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dossier bevat de alternatieve berekening (softwarebestanden) die aangepast is aan de as-built-situatie 
en een inhoudelijke toelichtingsnota die de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp toegelicht. Het 
VEA heeft 120 kalenderdagen om een uitspraak te doen over het nieuwe dossier. Het VEA kan de 
beslissing die is genomen in de eerste fase herroepen, als de wijziging betrekking heeft op de 
toegepaste innovatieve techniek(en) en/of bouwconcepten of als de eisen op het vlak van 
energieprestatie niet langer gerespecteerd worden. 

 In een derde fase dient de aanvrager een finaal dossier in. Het finale dossier bevat een 
energieboekhouding, een verslag dat hoort bij de energieboekhouding en een verslag van de 
commissioning. De energieboekhouding bevat gedetailleerde, ongefilterde meetgegevens van het 
gebouwgebonden energieverbruik van het tweede jaar na ingebruikname. De meetgegevens zijn 
opgesplitst in de verschillende stromen van energieproductie (door PV, WKK, andere) en 
energieverbruik op het vlak van verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting. Het 
verslag bij de energieboekhouding bevat de genormaliseerde gebouwgebonden energieverbruiken. De 
genormaliseerde energieverbruiken zijn gecorrigeerd op basis van de klimatologische omstandigheden 
van het jaar van de meting en het verschil in werkelijk gebruikersgedrag ten opzichte van de aannames 
bij de simulaties. Het VEA gaat na of bijkomende regels nodig zijn voor het normaliseren van 
meetresultaten. Het verslag van de commissioning bevat een opsomming van de gemonitorde 
parameters, een beschrijving van de genomen maatregelen, een interpretatie van onverwachte of 
afwijkende meetresultaten en een evaluatie van de werking van de installatie twee jaar na 
ingebruikname. De uiterste indieningsdatum van het finale dossier is 30 maanden na ingebruikname. 
Het VEA heeft na ontvangst 120 kalenderdagen om het finale dossier te beoordelen. Als het resultaat op 
basis van de genormaliseerde gemeten verbruiken meer dan 10 % afwijkt van de voorspelde verbruiken, 
dan moet de EPB-aangifte worden vervangen door een nieuwe gecorrigeerde EPB-aangifte. 

 
Het voornaamste nadeel van deze denkpiste is de kostprijs, zowel voor de aanvrager als voor het VEA. De 
grote voordelen zijn het leerproces van de experimenteerruimte en de flexibiliteit waarmee alle vormen van 
innovatie kunnen worden beoordeeld. Dit leerproces en de flexibiliteit van het kader kunnen een stimulans 
voor innovatie zijn, die sterk bijdraagt aan het draagvlak voor de energieprestatieregelgeving en aan een 
energiezuiniger gebouwenpark. Door de berekening van een equivalent E-peil wordt het aftoetsen aan de 
eisen mogelijk en handhaafbaar. De koppeling naar gemeten energieverbruik zorgt voor leerproces en 
bijsturing indien nodig. Een ondersteuning van de eerste aanvraagdossiers kan helpen om de aanvragers 
vertrouwd te maken met de werkwijze en de werkwijze op punt te zetten. 
 
Dit voorstel kan enkel worden uitgewerkt wanneer de nodige budgettaire en personeelsmiddelen ter 
beschikking zijn. De opstart (onderzoek + gedetailleerde uitwerking van het regelgevend kader) wordt geschat 
op 1 VTE gedurende 1 jaar en een budget van 180.000,00 euro (excl. btw). Nadat het kader operationeel is, 
kan de werklast opgesplitst worden in ‘algemeen werk en analyse’ (schatting jaarlijks 0,4 VTE) en ‘werk per 
dossier’ (inhoudelijke beoordeling). Het aantal te verwachten dossiers dat via dit kader beoordeeld zal 
worden, is niet gekend (schatting 20/jaar). De inhoudelijke beoordeling van de dossiers vereist specifieke 
kennis. Het is mogelijk de beoordeling van de dossiers deels uit te besteden. De kostprijs voor de uitbesteding 
wordt geschat op 20.000 euro (excl. btw) per dossier. Een alternatief voor de uitbesteding is een interne 
beoordeling door het VEA. Gerekend met 20 dossiers per jaar wordt de bijkomende belasting geschat op 0,6 
VTE. Om deze taak uit te voeren is een specifiek profiel met de juiste kennis nodig. 

3.3.3.2 Bestaande procedures optimaliseren en promoten 

De algemene acties hiervoor zijn het verhogen van communicatie over innovatie via de EPB nieuwsbrief, 
uitbreiding van informatie op de website, mailing richting stakeholders….  
 
Daarnaast zijn enkele specifieke acties mogelijk, zoals: 

 ATG-E: 
> ervoor zorgen dat de aanvrager goed op de hoogte is van welke voorstellen ontvankelijk zijn 

voor gelijkwaardigheid en welke niet. Nu zijn er hierover vaak misverstanden, wat de 
procedure vertraagt. Het aanvraagformulier voor het bekomen van een ATG-E zal worden 
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uitgebreid. De aanvrager zal moeten verwijzen naar wat juist in de rekenmethode ontbreekt 
om zijn product in te rekenen. Bovendien zal het nieuwe formulier de coördinaten van de 
contactpersonen bij de gewesten bevatten, zodat vooraf overleg mogelijk is over de inhoud 
van de aanvraag.   

> het stipt opvolgen van de stand van zaken van het dossier bij BUtgb. Er is een minimale 
looptijd, eigen aan de specifieke procedures van BUtgb. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat 
een aanvraag bijkomende vertraging oploopt door administratieve problemen die te 
vermijden zijn. Het VEA zal de stand van zaken van de lopende dossiers strikter opvolgen en in 
geval van onnodige vertraging bij BUtgb aandringen op een snelle oplossing. Het VEA zal met 
BUtgb nagaan of het mogelijk is een systeem op te zetten waarbij de aanvrager van een ATG-E 
op elk moment zelf de stand van zaken van zijn dossier kan bekijken.  

> onderzoeken of en hoe de rol van ATG-E verder kan worden uitgebouwd om sneller 
oplossingen te vinden voor implementatie van innovatieve producten in EPB. 

 Directe implementatie in de methode: werkwijze consortium aanscherpen en doorlooptijden reduceren 
door: 

> halfjaarlijks prioriteiten  op te stellen (in plaats van  jaarlijks);  
> indien mogelijk, nieuwe methodes eerst via een Ministerieel Besluit in te voeren en dan pas 

via een aanpassing aan de rekenmethodiek in de bijlages van het Energiebesluit; 
> methodes voor innovatieve systemen over te nemen uit buitenland; 
> een interne leidraad met aannames en randvoorwaarden op te stellen (om te vermijden dat 

telkens opnieuw onderzocht wordt welke aannames te gebruiken).  
 Externe warmtelevering: 

> de evaluatie van de rekenmethode voor externe warmte is opgestart via een studie van het 
EPB-platform; 

> het innovatief kader wordt vervangen door een afwijking van EPB-rekenmethode op basis van 
detailberekening. Hierbij kan het aanvraagdossier vereenvoudigd worden. Deze wijziging is al 
lopende en is opgenomen in een wijzigingsbesluit; 

> Een EPB-werkgroep met sector en andere gewesten opzetten in het kader van het 
warmtebeleidsplatform.  

 Sneller waarden bij ontstentenis toevoegen aan de methode specifiek voor technieken met een lage 
impact of technieken die zelden voorkomen (bijvoorbeeld warmteterugwinning uit mest). Deze moeten 
niet noodzakelijk uitgebreid bestudeerd worden voor een volledig correcte implementatie in de 
rekenmethodiek. Vaak volstaat het om een (veilige) waarde bij ontstentenis toe te kennen. Het 
toekennen van de waarde bij ontstentenis moet gebeuren in overleg met de andere gewesten en kan 
gebeuren via het bestaande EPB-platform. 

 Reeds uitgewerkte methodes omzetten in een ministerieel besluit (bv. nachtkoeling). 
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4 EVALUATIE VAN DE EPB-EISEN 

De Europese richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen (EPBD 2010/31/EU) verplicht dat vanaf 
2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Het opleggen van het BEN-eisenniveau gebeurt 
niet in één sprong, maar in stappen. Het niveau van de verschillende energieprestatie-eisen wordt telkens 
bepaald met het oog op het bereiken van het kostenoptimale niveau. Dit hoofdstuk onderzoekt welke 
indicatoren en eisenniveaus geschikt zijn om te geraken tot het BEN-niveau in 2021 voor nieuwbouw. Daarbij 
wordt het voorziene of voorgestelde verstrengingspad afgetoetst aan het voortschrijdend kostenoptimum. 
Daarnaast bevat dit hoofdstuk voorstellen voor het aanpassen van het EPB-eisenpakket voor renovaties. 

4.1 BRONNEN EN AANPAK 

Dit hoofdstuk behandelt het huidige EPB-eisenpakket in Vlaanderen, het naleven van de eisen en de evolutie 
van het E-peil. De evaluatie van het EPB-eisenpakket is gebaseerd op drie studies die werden uitgevoerd in 
opdracht van het VEA:  

 de studie EPB-eisenpakket;  
 de studie kostenoptimum residentieel;  
 de studie kostenoptimum niet-residentieel.  

 De huidige EPB-eisen in Vlaanderen 4.1.1

In Vlaanderen bestaan verschillende types van EPB-eisen:  
 eisen aan de thermische isolatie: de Umax-eisen per constructieonderdeel en de K-peileis voor het 

gebouw; 
 eisen aan de globale energieprestatie: het E-peil van de EPB-eenheid; 
 eisen aan de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (afgekort NEBrv); 
 eisen aan het binnenklimaat: de minimale ventilatievoorzieningen en het beperken van het risico op 

oververhitting; 
 eisen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie; 
 eisen voor vernieuwde, nieuwe of vervangen installaties. 

 
Welke EPB-eisen gelden voor een specifiek project, hangt af van de datum van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning, de bestemming van het gebouw en van de aard van de uitgevoerde werken.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende bestemmingen:  

 wonen; 
 kantoor en school; 
 andere specifieke bestemming; 
 industrie; 
 landbouw. 

 
Vanaf 2017 worden de bestemmingen ‘kantoor en school’ en ‘andere specifieke bestemming’ samengevoegd 
tot ‘niet-residentiële bestemming’. Voor landbouw gelden een aantal specifieke afwijkingen en 
uitzonderingen. 
 
De werken worden onderverdeeld in vier verschillende types:  

 nieuwbouw of gelijkwaardig (waaronder grote uitbreidingen, herbouw, ontmanteling); 
 ingrijpende energetische renovaties; 
 renovatie; 
 functiewijziging. 
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Voor meer informatie over de EPB-eisen volgens de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige zie 
http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen. Figuur 4 geeft een overzicht van de eisen die gelden vanaf 1 
januari 2016. 
  

 

Figuur 4: EPB-eisen voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2016 

Jaarlijks worden een 30.000-tal startverklaringen ingediend. Het jaarlijks aantal ingediende EPB-aangiften stijgt 
nog steeds. In 2014 werden ruim 39.000 EPB-aangiften ingediend. Het aantal ingediende startverklaringen en 
EPB-aangiften per provincie wordt maandelijks gepubliceerd op 
http://www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbouw. 
 
Figuur 5 toont het aantal EPB-aangiften dat aan de verschillende types EPB-eisen voldoet. Hieruit blijkt dat 
bijna alle aangiften voldoen voor het E-peil, K-peil, de beperking van oververhitting en de maximale netto 
energiebehoefte voor verwarming. Voor de vergunningsaanvragen van 2006 voldeed bijna 90% aan de EPB-
eisen (eventueel met boete < 250 euro) en vanaf 2009 voldoet ongeveer 96%. Sindsdien stabiliseert het aantal 
overtreders wat betreft de naleving van alle EPB-eisen (K, E, U/R en ventilatie). Er worden quasi geen 
administratieve geldboetes gevestigd voor het niet-naleven van de E-peil-eis. Ook tussentijdse verstrengingen 
van deze eisen hebben geen grote weerslag op het aantal dossiers dat voldoet. 
 
 

http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
http://www.energiesparen.be/vlaamsenieuwbouw
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Het strikte beleid met bijhorende handhaving werpt zijn vruchten af. Het gemiddelde E-peil daalt systematisch. 
 

Aanvraagjaar Alle woongebouwen Eengezinswoningen Appartementen 

2006 88 86 90 

2007 81 80 83 

2008 78 77 80 

2009 75 72 78 

2010 67 64 70 

2011 67 65 70 

2012 58 57 62 

2013 57 56 62 

Tabel 5: Evolutie van het gemiddeld E-peil voor woningen en appartementen per aanvraagjaar 

De meeste overtredingen (gemiddeld 84% van alle boetedossiers) gebeuren op het vlak van ventilatie. Meestal 
ontbreken enkele ventilatiecomponenten. Het is eerder uitzonderlijk dat er totaal geen ventilatiesysteem is 
geplaatst. 

 
Figuur 6: Evolutie van het aantal EPB-aangiften met boete > 250€,  

waarbij de ventilatie-eisen of de eisen op het vlak van thermische isolatie niet zijn nageleefd 

Figuur 6 toont de twee meest voorkomende redenen waarom een EPB-aangifte niet aan de EPB-eisen voldoet. 
Uit de vergelijking van Figuur 5 en Figuur 6 blijkt dat in één gebouw vaak meer dan één overtreding voorkomt.  
 

Figuur 5: Evolutie van het aantal EPB-aangiften dat voldoet (boete < 250€) aan de verschillende types EPB-eisen 
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In 2014 werden 1.905 EPB-aangiften ingediend die niet voldoen aan de EPB-eisen en waarvan de boete meer 
dan 250 euro bedraagt. Tot eind 2014 werden 11.395 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 5,5% van het totale 
aantal ingediende EPB-aangiften (207.463). 
 
Het VEA publiceert jaarlijks de cijfers over het naleven van de EPB-eisen in het jaarverslag van het VEAiii. Het 
VEA maakt ook jaarlijks een ‘cijferrapport EPB’ op met een overzicht van een aantal kerncijfers en analyses op 
basis van de gegevens in de energieprestatiedatabankiv. 
 

 Studie EPB-eisenpakket 4.1.2

In de EPB-evaluatie 2013 werden problemen gesignaleerd met de huidige indicatoren voor de energie-
efficiëntie van de gebouwschil, de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) en het K-peil. Het 
probleem met de eis voor NEBrv is dat deze moeilijk haalbaar is voor  zeer compacte EPW-eenheden. Op basis 
van die evaluatie werd voor de NEBrv een alternatief, variabel eisenniveau gelijk aan (100 – 25*c) kWh/m2 
ingevoerd. Dit variabele eisenniveau betekent voor een beperkt aantal woningen een versoepeling van de eis, 
maar lost de problematiek niet op. Het VEA kreeg daarom in oktober 2013 de opdracht van de Vlaamse 
Regering om tegen de evaluatie van 2015 een voorstel uit te werken voor een nieuwe parameter voor de 
energie-efficiëntie van de gebouwschil en een bijhorend eisenpad richting 2021. Deze parameter en de 
bijhorende grenswaarde moesten worden uitgewerkt in overleg met de betrokken bouwactoren en de andere 
gewesten. Het voorstel moest rekening houden met gebruikte parameters in de buurlanden en met een 
grondig onderzoek van de relatie tussen de verschillende ventilatiesystemen en de voorgestelde parameters.  
 
Het VEA liet in de studie ‘EPB-eisenpakket’v onderzoeken welke indicatoren geschikt zijn om te geraken tot het 
BEN-niveau. Deze studie werd uitgevoerd door 3E, Universiteit Gent, Th!nk E en Tri.zone. De uitvoering liep 
van oktober 2014 tot juli 2015. De opdracht was afgebakend tot residentiële gebouwen, de indicator voor de 
gebouwschil en de referentie van de E-peilparameter. Dit laatste onderzoeksthema maakte deel uit van de 
opdracht omdat de sector in het verleden problemen signaleerde voor het behalen van de E-peileis bij 
bepaalde gebouwen. De sector ervaarde in bepaalde gevallen dat de E-peileis strenger was voor kleine 
gebouwen dan voor grote gebouwen met een gelijkaardige geometrie. 
 
De begeleiding van deze studie gebeurde door het VEA (opdrachtgever) en de energieadministratie van het 
Waalse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was betrokken als stakeholder tijdens de 
stakeholderoverlegmomenten.  
 
Het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket stelt een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de 
gebouwschil en een nieuwe normalisatie van de primaire energie-indicator voor. 

4.1.2.1 Procesbegeleiding 

De studie zette in op een participatief proces met de stakeholders. De sterke betrokkenheid van de brede 
groep aan stakeholders was essentieel om voldoende draagvlak te creëren voor een nieuwe aanpak. Daarom 
werd het stakeholderoverleg, namelijk het procesmatige aspect, op een prominente plaats gezet in deze 
studie en ondersteunde het in sterke mate de technisch-wetenschappelijke analyse.  
 
De nieuwe indicatoren kwamen tot stand na nauw overleg met de betrokken sector. Op drie 
overlegmomenten konden de stakeholders hun verwachtingen en bezorgdheden formuleren en feedback 
geven op de verschillende voorstellen die door het onderzoeksteam werden ontwikkeld. De volgende 
stakeholders werden uitgenodigd: Agoria – Naventa, Architechte – bouwers, ATTB, IBGE-BIM 
(energieadministratie Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), BMP, BBL, bouwunie – energieconsulent, BVA, BVS-
UPSI, CAP 2020, CCW, CEDICOL, CEDUBO (Dubo Limburg, Dubo Vlaams-Brabant), CIR, Cluster ecoconstruction, 
Cogen Vlaanderen, DAR, departement LNE,  EANDIS, EDORA, EPB-consortium, ESSENSCIA, Fedelec / ICS, 
Federplast,  Gezinsbond, INFRAX, Minaraad, NAV, ODE, ORI, OVED, PHP – PMP, provincie Antwerpen, provincie 
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Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, SERV, TCHN, 
Tecnolec, Test-Aankoop, Thomas Moore, TWEED, UWA, VCB, Ventibel, Verozo, VGI/FIV, Vlaamse Raad – Orde 
van Architecten, VIBE, VITO, VVF, VMSW, Wonen Vlaanderen, WTCB. 
 
Op het eerste stakeholderoverleg werd een vooronderzoek gepresenteerd over de energie-indicatoren in de 
verschillende gewesten en de buurlanden. De stakeholders kregen de mogelijkheid om de sterktes en de 
tekortkomingen van die indicatoren te identificeren en hun verwachtingen te uiten over de te ontwikkelen 
indicatoren. Deze input werd gebruikt om vier nieuwe voorstellen voor een schilindicator, en twee nieuwe 
voorstellen tot normalisatie van het primair energieverbruik te ontwikkelen. Op het tweede 
stakeholderoverleg kreeg de sector de kans om deze voorstellen te evalueren en bij te sturen. Tijdens het 
derde overlegmoment werden de verder ontwikkelde voorstellen grondig toegelicht en werd een 
verstrengingspad voor de beide indicatoren voorgesteld en besproken.  
 
De kern van de werkmethode die gebruikt werd in het stakeholdersproces is het ‘consentbeginsel’. Deze 
werkmethode gaat ervan uit dat mensen ongelijke, unieke personen zijn die bij de besluitvorming 
gelijkwaardig zijn. De besluitvorming gebeurt zodanig dat een besluit pas genomen is als geen van de 
aanwezigen een beargumenteerd bezwaar heeft. Bij consensus zijn de deelnemers ‘voor’. Bij ‘consent’-
besluitvorming zijn de stakeholders ‘niet tegen’.  
 
Meer informatie over de aanpak van de studie vindt u in hoofdstuk 3 van het eindrapport van de studie EPB-
eisenpakket. 

4.1.2.2 Aanpak studie 

Het onderzoek naar nieuwe energie-indicatoren rust niet enkel op een theoretische basis: de voorstellen zijn 
afgetoetst aan de hand van representatieve referentiewoningen, waarop een aantal maatregelenpakketten 
(schil en systemen) worden toegepast. In dit type studies wordt steeds een beperkt aantal referentiewoningen 
geselecteerd, waarvan de representativiteit voor het nieuwbouwpatrimonium niet verzekerd is. Door het 
beperkte aantal woningen is het moeilijk om de gevolgen in te schatten voor woningen met bijvoorbeeld een 
verschillende typologie, verschillende grootte, verschillende glasfracties, …. In deze studie werd daarom een 
andere aanpak toegepast. De woningen uit de energieprestatiedatabank werden geclusterd op basis van hun 
bouwvorm (appartement, gesloten bebouwingen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen) en het 
aantal slaapkamers (1-5), zie Figuur 7.   
 

 

Figuur 7: Onderverdeling van woningen uit de energieprestatiedatabank in clusters gebaseerd op bouwvorm en aantal slaapkamers.  
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Er werden zes typologieën geselecteerd voor de berekeningen in de studie: 
 appartement met 1 slaapkamer; 
 appartement met 2 slaapkamers; 
 gesloten bebouwing met 3 slaapkamers; 
 halfopen bebouwing met 3 slaapkamers; 
 vrijstaande woning met 1 slaapkamer; 
 vrijstaande woning met 3 slaapkamers. 

 
Deze zes typologieën vertegenwoordigen samen 74,74% van het totale gebouwpark van nieuwe residentiële 
gebouwen sinds 2006. Voor iedere bouwvorm werd de meest voorkomende cluster gekozen: bijvoorbeeld 3 
slaapkamers voor eengezinswoningen, 2 slaapkamers voor appartementen. Deze typologieën werden 
aangevuld met vrijstaande woningen en appartementen met 1 slaapkamer, om rekening te houden met de 
bezorgdheden van de stakeholders over de haalbaarheid van de energie-indicatoren bij kleine woningen. 
 
Voor iedere typologie werd een 3D-basismodel opgemaakt in de BIM-software (Building Information Modeling 
software). Het basismodel sluit qua geometrische eigenschappen zo nauw mogelijk aan bij de mediaan van de 
cluster van de woningtypologie. De geometrische eigenschappen (volume, vloeroppervlakte, 
verliesoppervlakte, compactheid en raamoppervlakte) van elk basismodel zijn bovendien parametriseerbaar. 
Om de berekeningen uit te kunnen voeren voor werkelijk gebouwde woningen werden de inputparameters 
voor elk basismodel gehaald uit de gegevens van de energieprestatiedatabank. Per typologie werden 1000 
willekeurige woningen uit de energieprestatiedatabank gekozen die variëren op het vlak van grootte, 
verliesoppervlakte, vormefficiëntie en glasfractie. Op deze manier werden voor de zes typologieën een groot 
aantal referentiewoningen bekomen waarvan de verschillende geometrische eigenschappen representatief 
zijn voor het werkelijk nieuwbouw patrimonium met vergunningsaanvraag vanaf 2006. 
 
Er werden zeven vaste maatregelenpakketten gedefinieerd die sterk variëren in ambitieniveau. Zo voldoen 
enkele maatregelenpakketten nog net aan de huidige EPB-eisen, maar werden ook pakketten gekozen die 
worden toegepast in passiefwoningen. Een aantal pakketten (MP3 en MP4) kennen ook schil- en 
systeemeigenschappen die gebaseerd zijn op resultaten uit een eerder uitgevoerde studie naar 
kostenoptimale energieprestatieniveaus in het Waalse Gewest. Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 tonen de 
verschillende maatregelenpakketten. Daarnaast werden voor iedere individuele woning ook de reële 
eigenschappen uit de energieprestatiedatabank doorgerekend.  
 
Meer informatie over de aanpak van de studie vindt u in hoofdstuk 5 van het eindrapport van de studie ‘EPB-
eisenpakket’. 
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MP1 MP2 
eengezins 

woning appartement eengezinswoning appartement 

schil 

Udak W/m²K 0,24 0,24 

Umuur W/m²K 0,24 0,24 

Uvloer W/m²K 0,3 0,24 

Uvenster W/m²K 1,8 1,5 

Ugemeen W/m²K 1 0,6 

v50 m³/h.m² 6 4 

g-waarde (-) 0,63 0,5 

zonnewering 
 

- - 

systeem 
verwarming 

en warm 
water 

type 
 

gas condens ketel gas condens ketel gas condens ketel 

ηgen of SPF (-) 0,92 0,92 0,92 

ηem (-) 0,87 0,87 0,83 

ηstor (-) 1 1 1 

ηdistr (-) 1 1 0,8 

fp (-) 1 1 1 

ventilatie 
systeem 

type 
 

systeem C systeem D 

freduc (-) 0,88 1 

rpreh,heat (-) 1 0,36 

rpreh,cool (-) 1 1 

m-factorheat (-) 1,5 1,5 

m-factorcool (-) 1 1 

zonneboiler Aas (m
2
) 4 4 - 

PV Ppv (kWpiek) - - - 

Tabel 6: Maatregelenpakketten MP1 – MP2 
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MP3 MP4 
eengezins 

woning appartement 
eengezins 

woning appartement 

schil 

Udak W/m²K 0,2 0,2 

Umuur W/m²K 0,2 0,2 

Uvloer W/m²K 0,24 0,24 

Uvenster W/m²K 1,4 1,4 

Ugemeen W/m²K 0,6 0,6 

v50 m³/h.m² 3 3 

g-waarde (-) 0,38 0,38 

zonnewering 
 

- - 

systeem 
verwarming 

en warm 
water 

type 
 

lucht-water WP gas condens ketel 

ηgen of SPF (-) 3,21 0,92 

ηem (-) 0,87 0,83 

ηstor (-) 1 1 

ηdistr (-) 1 0,8 

fp (-) 2,5 1 

ventilatie 
systeem 

type 
 

systeem C systeem D 

freduc (-) 0,75 1 

rpreh,heat (-) 1 0,28 

rpreh,cool (-) 1 1 

m-factorheat (-) 1,5 1,5 

m-factorcool (-) 1 1 

zonneboiler Aas (m
2
) 4 4 

PV Ppv (kWpiek) 3 - 

Tabel 7: Maatregelenpakketten MP3 – MP4 
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MP5 MP6 MP7 
eengezins 

woning appartement 
eengezins 

woning appartement 
eengezins 

woning appartement 

schil 

Udak W/m²K 0,15 0,15 K45 

Umuur W/m²K 0,15 0,15 K45 

Uvloer W/m²K 0,15 0,15 K45 

Uvenster W/m²K 0,8 0,8 2,5 

Ugemeen W/m²K 0,6 0,6 1 

v50 m³/h.m² 1 1 12/0 

g-waarde (-) 0,5 0,5 0,65 

zonnewering 
 

manueel buiten manueel buiten - 

systeem 
verwarming 

en warm 
water 

type 
 

bodem-water WP 

gas 
condens 

ketel 
lucht-water 

WP gas condens ketel 

ηgen of SPF (-) 3,83 0,96 3,21 0,75 

ηem (-) 0,87 0,87 0,83 0,87 

ηstor (-) 1 1 1 1 

ηdistr (-) 1 1 0,85 1 

fp (-) 2,5 1 2,5 1 

ventilatie 
systeem 

type 
 

systeem C systeem D systeem C 

freduc (-) 0,55 0,75 1 

rpreh,heat (-) 1 0,28 1 

rpreh,cool (-) 1 1 1 

m-factorheat (-) 1,5 1,5 1,5 

m-factorcool (-) 1 1 1 

zonneboiler Aas (m
2
) 4 - - - 

PV Ppv (kWpiek) - 5 - - 

Tabel 8: Maatregelenpakketten MP5-MP7 

In de doorgerekende maatregelenpakketten werd bouwknopen optie B met enkel EPB-aanvaarde 
bouwknopen verondersteld.  
 
De aannames voor luchtdichtheid in de verschillende maatregelenpakketten (Tabel 6 t.e.m. Tabel 8) kunnen 
vergeleken worden met het cijfermateriaal van de luchtdichtheid in de gebouwen uit de EPB-databank in Tabel 
9 (bron: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBincijfers-2006-2014.pdf).  
 

Aanvraagjaar Gemiddelde v50 
(m²/h.m²) 

2006 3.59 

2007 3.57 

2008 3.84 

2009 3.69 

2010 3.58 

2011 3.80 

2012 3.52 

2013 3.56 

Tabel 9: gemiddeld lekdebiet bij luchtdichtheidsmeting per aanvraagjaar 

 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBincijfers-2006-2014.pdf
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 Studie kostenoptimum residentieel 4.1.3

Artikel 4 van de EPBD 2010/31/EU bepaalt dat de lidstaten de minimale energieprestatie-eisen voor nieuwe 
gebouwen moeten vastleggen om kostenoptimale niveaus te bereiken. Artikel 5 stelt dat deze kostenoptimale 
niveaus moeten worden bepaald volgens een door de Europese Commissie vastgelegde methode. Deze 
methode is opgenomen in de gedelegeerde verordening nr. 244/2012 van de Commissie van 16 januari 2012. 
 
Naar aanleiding van de evaluatie in 2013 en op basis van de in 2012 uitgevoerde studie naar het 
kostenoptimum (uitvoerder KHK vzw in opdracht van VEA), werd een stappenplan opgesteld voor de 
aanscherping van de E-peileis voor nieuwbouwwoningen tot 2021. Het laagste kostenefficiënte niveau van E30 
werd opgenomen als onderdeel van de definitie van een BEN-wooneenheid.  
 
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, liet het VEA in 2014/2015 de 
verhouding van de huidige en geplande Vlaamse EPB-eisen tot de kostenoptimale energieprestatieniveaus 
voor nieuwe en gerenoveerde bestaande residentiële gebouwen opnieuw onderzoeken. De studie werd 
uitgevoerd door Thomas More Kempen vzw en liep van september 2014 tot mei 2015vi. 
 
In de studie naar de kostenoptimale energieprestatie-eisen wordt voor een aantal referentiegebouwen de 
kostprijs over de lange termijn (totale actuele kost) en het energieverbruik (in kWh/m² of in E-peil) van tal van 
maatregelenpakketten doorgerekend. Op deze manier houdt men niet enkel rekening met de initiële  
investeringskosten, maar ook met de kosten tijdens het gebruik, zowel qua onderhoud, herinvestering als 
energieverbruik. Het doorrekenen van meer dan 100.000 maatregelpakketten leidt tot een zeer uitgebreide 
resultatenwolk, waardoor de optimalisatie zeer nauwkeurig gebeurt. 
 

De studie is een herneming van de uitgevoerde studie in 2012. De continuïteit met die studie werd zoveel 
mogelijk bewaard, aangepast aan de nieuwe context: 

 gewijzigde methodiek voor EPW-eenheden; 
 specifiek onderzoek naar nieuwe of aangepaste eisen, zoals o.a.: 

o het aandeel hernieuwbare energie; 
o nieuwe nog te bepalen indicatoren voor de performantie van de bouwschil en een variant van 

het E-peil; 
o de U-waarde-eis voor wachtgevels. 

 aanpassing van de voorgestelde maatregelentabel aan de nieuwe methodiek en de huidige 
eisenniveaus; 

 extra sensitiviteitsanalyses voor de toepassing van PV-panelen en warmtepompen en voor de 
beoordeling van het ‘lock-in’ effect; 

 

De referentiegebouwen uit de voorgaande studie werden hergebruikt, mits enkele toevoegingen en 
aanpassingen om meer informatie te verkrijgen over niet-gemiddelde, maar net meer extreme, gekende 
probleemsituaties. Daarvoor is een halfopen woning (kleiner volume) en studio (hoge compactheid) 
toegevoegd en van het appartementsgebouw is de raamindeling en de aanwezigheid van terrassen aangepast.  
 
De prijzendataset werd op basis van een vooropgestelde maatregelentabel opnieuw uitgewerkt. Hiervoor zijn 
verschillende aannemers en installateurs verspreid over Vlaanderen gecontacteerd. Ook de databank ‘Aspen’ 
en de ‘Calculatienormen en richtprijzen voor de woningbouw’ van Bouwunie werden gebruikt. De groep 
aannemers bevat zowel massiefbouwers als houtskeletbouwers. De installateurs bieden zowel klassieke 
verwarmingsinstallaties aan als hernieuwbare energiebronnen. Vanuit de verschillende werkwijzen en 
prijsbepalingen van deze bronnen werd op die manier een zo volledig mogelijke prijsinschatting opgesteld. 
 
Meer informatie over de aanpak van de studie vindt u in hoofdstuk 2 van de eindrapporten van de studie 
kostenoptimum residentieel. 
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 Studie kostenoptimum niet-residentieel 4.1.4

Ook voor niet-residentiële gebouwen bepaalt de EPBD dat er kostenoptimale eisenniveaus moeten worden 
opgelegd. 
 
Naar aanleiding van de evaluatie in 2013 en op basis van de studie naar het kostenoptimum uitgevoerd in 
2012 (uitvoerder 3E nv in opdracht van VEA), werd een stappenplan opgesteld voor de aanscherping van de E-
peileis voor kantoren en scholen tot 2021. Het laagste kostenefficiënte niveau van E40 werd opgenomen als 
onderdeel van de definitie van een BEN-kantoor/school.  
 
Daarnaast was het nodig om niet enkel voor kantoren en scholen, maar ook voor andere niet-residentiële 
gebouwen zoals ziekenhuizen, handelszaken, horeca, sportgebouwen, … een energieprestatie-eis in te voeren. 
De berekeningsmethode voor deze niet-residentiële gebouwen is in 2015 gefinaliseerd. Het kostenoptimale 
eisenniveaus voor deze verschillende functies is echter nog niet gekend. Ook het BEN-niveau en een 
aanscherpingspad liggen voor deze functies nog niet vast. 
 
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven en om kostenoptimale eisen te 
kunnen bepalen voor alle niet-residentiële gebouwen, liet het VEA in 2015 de verhouding van de huidige en de 
geplande Vlaamse EPB-eisen tot de kostenoptimale energieprestatieniveaus opnieuw onderzoeken voor 
nieuwe en gerenoveerde bestaande scholen en kantoren. Daarnaast werden de kostenoptimale eisenniveaus 
voor alle types niet-residentiële functies onderzocht. De studie werd uitgevoerd door VK Engineering nv en KU 
Leuven en liep van januari 2015 tot oktober 2015. 
 
In de studie naar de kostenoptimale energieprestatie-eisen wordt voor een aantal niet-residentiële functies de 
kostprijs over de lange termijn (totale actuele kost) en het energieverbruik (in kWh/m² of in E-peil) van tal van 
maatregelenpakketten doorgerekend.  
 

De studie is een herneming en uitbreiding van de uitgevoerde studie in 2012. De continuïteit met die studie 
werd zoveel mogelijk bewaard, aangepast aan de nieuwe context: 

 nieuwe EPN-methodiek; 
 nieuwe gebouwen; 
 specifiek onderzoek naar nieuwe of aangepaste eisen, zoals: 

o het aandeel hernieuwbare energie; 
o nieuwe nog te bepalen indicatoren voor de performantie van de bouwschil; 

 aanpassing van de voorgestelde maatregelentabel aan de nieuwe methodiek en de huidige 
eisenniveaus; 

 extra sensitiviteitsanalyses voor de toepassing van PV-panelen en warmtepompen en voor de 
beoordeling van het ‘lock-in’ effect; 

 

Het VEA stelde een set van data van gebouwen ter beschikking. Die werden gebruikt om de methode uit te 
testen en de referentie te bepalen. Het gaat om 11 gebouwen met daarin 26 functies. De prijzendataset werd 
op basis van een vooropgestelde maatregelentabel opnieuw uitgewerkt.  
 
Meer informatie over de aanpak van de studie vindt u in hoofdstuk 3 van het eindrapport van de studie 
kostenoptimum niet-residentieelvii. 
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4.2 GEBOUWSCHIL NIEUWBOUW RESIDENTIEEL 

Dit hoofdstuk evalueert de bestaande gebouwschilindicatoren en stelt vast dat deze een aantal beperkingen 
hebben. Het VEA stelt daarom voor om een nieuwe gebouwschilindicator te introduceren, het S-peil, ter 
vervanging van het K-peil en de NEBrv. De S-peileis kan in werking treden voor dossiers met 
vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018 met een niveau S31. Het VEA stelt ook een 
verstrengingspad richting 2021 voor: S28 voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 
januari 2020 en geen verdere verstrenging voor 2021. Het verstrengingspad werd getoetst aan de resultaten 
van de studie ‘kostenoptimum’.  

 Evaluatie bestaande gebouwschilindicatoren 4.2.1

De huidige energieprestatieregelgeving stelt drie eisen die verband houden met de kwaliteit van de 
gebouwschil, namelijk:  

 de Umax-eisen of Rmin-eisen per constructieonderdeel; 
 de K-peileis voor het gebouw;  
 de eis aan de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) van een EPB-eenheid.  

 
Met het vooruitzicht op BEN-gebouwen in 2021 stelt zich de vraag of deze drie gebouwschileisen voldoende 
nadruk leggen op de energie-efficiëntie van de gebouwschil (om een lage energiebehoefte te realiseren) ten 
opzichte van de energie-efficiëntie van de installaties in een gebouw. Een bijna-energieneutraal gebouw wordt 
immers gedefinieerd als: “een gebouw met een zeer hoge energie-prestatie. De dicht bij nul liggende of zeer 
lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare 
bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, te 
bevatten.” Het eerste deel van de BEN-definitie legt duidelijk de nadruk op het beperken van de energievraag 
van het gebouw.  
 
Voor de drie gebouwschileisen gelden de volgende conclusies:  

 Er zijn te veel verschillende eisen aan de gebouwschil. De K-peileis en de eis voor de NEBrv leggen 
bovendien onvoldoende de nadruk op het beperken van de energievraag van een woning door het 
realiseren van een efficiënte gebouwschil. 

 De K-peilindicator en de indicator voor de NEBrv zijn beide afhankelijk van de compactheid van het 
gebouw. De compactheid is echter geen optimale maatstaf om de efficiëntie van geometrieën met 
elkaar te vergelijken. 

 De K-peileis is onvoldoende aangescherpt om te komen tot BEN-gebouwen in 2021 en is in de praktijk 
soms moeilijk te berekenen voor gebouwen die bestaan uit meerdere EPB-eenheden. Het K-peil 
evalueert bovendien gebouwaspecten die ook worden beoordeeld in de NEBrv. Het K-peil is daardoor 
redundant.  

 De indicator voor de NEBrv kent enkele ongewenste effecten. Het is daarom niet mogelijk om het 
introductie-eisenniveau voor die indicator verder te verstrengen.  

4.2.1.1 Hoeveelheid eisen, evenwichtige eisen 

Hoofdstuk 4.1.1 behandelt de huidige EPB-eisen in Vlaanderen. Sinds 2012 werden geleidelijk aan 
verschillende eisen toegevoegd aan het EPB-eisenpakket. In 2012 werd de eis voor de NEBrv geïntroduceerd 
voor residentiële nieuwbouw. In 2013 en 2014 werd de eis voor het minimumaandeel hernieuwbare energie 
ingevoerd, respectievelijk voor publieke nieuwbouw scholen/kantoren en voor niet-publieke nieuwbouw 
scholen, kantoren en woongebouwen.  
 
Niet elke eis werd aangescherpt, zodat de nadruk vandaag meer ligt op technische oplossingen, dan op de 
gebouwschil. Het E-peil en de maximale U-waarden zijn sinds 2006 verschillende keren aangescherpt. Het K-
peil werd slechts 1 keer aangescherpt (K40 voor dossiers sinds 2012, K45 voor dossiers voor 2012). De NEBrv 
werd sinds de invoering in 2012 niet aangescherpt. Met de introductie van de eis voor het minimumaandeel 
hernieuwbare energie verschoof de aandacht nog meer naar technische oplossingen. De eisen voor de 
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gebouwschil zitten niet op een equivalent niveau als de eisen die worden gelegd op technische oplossingen 
(door de nadruk op het E-peil en op het minimumaandeel hernieuwbare energie).  

4.2.1.2 Definitie compactheid 

De (volume-)compactheid is de verhouding van het volume tot de verliesoppervlakte van een gebouw. De 
compactheid is sterk afhankelijk van de grootte van het gebouw. Dat leidt ertoe dat een klein gebouw met 
dezelfde geometrie als een groot gebouw, altijd minder compact is. Het voorbeeld in Tabel 10 toont dat aan. 
Een kubus met een ribbe van 1 m heeft een compactheid van 0,16 m, terwijl een kubus met een ribbe van 10 
meter een compactheid van 1,6 m heeft. Fysisch gezien is dat correct: een grotere woning zal relatief gezien 
minder verliesoppervlakte hebben per volume-eenheid. Maar elk ontwerp deed wel de maximale inspanning 
om de meest ‘zuinige’ vorm te bereiken voor de grootte. De compactheid is geen optimale maatstaf om de 
efficiëntie van geometrieën met elkaar te vergelijken.  
 

 Kleine kubus Grote kubus 

Ribbe 1 m 10 m 

Volume (V) 1 m³ 1000 m³ 

Verliesoppervlakte (At) 6 m² 600 m² 

Compactheid (c = V/At) 0,16 m 1,6 m 

K-peil 100 ∙ 𝑈𝑚 (100 1,2)⁄ ∙ 𝑈𝑚 

Tabel 10: vergelijking van compactheid en K-peil voor eenzelfde geometrie met twee verschillende groottes 

4.2.1.3 K-peil 

Het K-peil geeft het peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het K-peil kent drie problemen:  
1. Het eisenniveau is onvoldoende streng om BEN-gebouwen te realiseren die in de eerste plaats een 

zeer laag energieverbruik hebben. 
2. Het behandelt gebouwen met eenzelfde gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt en een 

verschillende grootte ongelijk. 
3. Het is in de praktijk soms moeilijk berekenbaar omdat het K-peil, in tegenstelling tot de andere eisen, 

niet wordt berekend per EPB-eenheid, maar voor het gebouw als geheel. Zie Figuur 8.  
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Figuur 8: K-peil-eis per gebouw; andere eisen per EPB-eenheid 

Sinds 1 januari 2012 geldt voor de vergunningsaanvragen voor residentiële nieuwbouw een K-peil-eis van 40. 
Het huidige eisenniveau voor het K-peil is slechts 5 K-peilpunten strenger dan het introductieniveau in 2006. Er 
werd geen verder verstrengingspad voorzien. Dit eisenniveau is niet erg streng en is niet voldoende om op de 
meest kostenefficiënte manier te komen tot BEN-gebouwen. Volgens de BEN-definitie vereist een BEN-
gebouw een dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie. Dit moet gerealiseerd worden door het 
beperken van de energievraag door het toepassen van een energie-efficiënte gebouwschil.  
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Het K-peil wordt als volgt berekend:   

𝐾 = 100
𝑈𝑚

𝑈𝑚,𝑟𝑒𝑓
 

Met:  
 Um [W/m²K]: de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van het gebouw; 
 Um,ref [W/m²K]: de referentiewaarde voor de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, zoals hieronder 

vastgelegd; 

𝑣𝑜𝑜𝑟 𝐶 ≤ 1 𝑚 ∶  𝑈𝑚,𝑟𝑒𝑓 = 1 𝑊/𝑚²𝐾 

𝑣𝑜𝑜𝑟 1 𝑚 < 𝐶 < 4 𝑚 ∶  𝑈𝑚,𝑟𝑒𝑓 = (𝐶 + 2)/3 𝑊/𝑚²𝐾 

𝑣𝑜𝑜𝑟 𝐶 ≥ 4 𝑚 ∶  𝑈𝑚,𝑟𝑒𝑓 = 2 𝑊/𝑚²𝐾 

De berekening van het K-peil hangt af van de compactheid (C) van het gebouw. De definitie van compactheid is 
sterk afhankelijk van de grootte van een gebouw en leidt tot de benadeling van kleine gebouwen. Voor het 
voorbeeld in Tabel 10 is het K-peil voor de kleine kubus groter dan het K-peil voor de grote kubus bij eenzelfde 
gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um.   
 
Uit de ervaring blijkt bovendien dat het in de praktijk soms moeilijk is om het K-peil te berekenen voor 
gebouwen die bestaan uit meerdere EPB-eenheden met verschillende aangifteplichtigen. De verschillende 
aangifteplichtigen kunnen elk een eigen verslaggever aanstellen. De gegevens voor de K-peilberekening zijn 
bijgevolg niet altijd tijdig en niet altijd voor de juiste partijen beschikbaar. De volgende praktijkvoorbeelden 
illustreren de problematiek: 

 Het gelijkvloers van een appartementsgebouw wordt dikwijls casco te huur of te koop gesteld als 
handelsruimte, terwijl een aantal appartementen boven het gelijkvloers al opgeleverd en bewoond zijn. 
Omdat de handelsruimte op het gelijkvloers nog niet is afgewerkt, zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar voor de K-peilberekening van het volledige appartementsgebouw. Zo kunnen de gegevens 
over de vloeropbouw van de handelsruimte nog ontbreken, omdat de vloerisolatie nog niet werd 
geplaatst.  

 Oude industriegebouwen worden soms omgebouwd tot lofts. Als het beschermd volume bij deze 
functiewijziging groter is dan 800 m³, geldt een K-peileis voor het gebouw. In dat geval zijn de 
bouwschilgegevens van alle lofts nodig om het K-peil te kunnen berekenen en om de EPB-aangifte van 
één loft te kunnen opmaken. 

4.2.1.4 NEBrv 

Sinds 1 januari 2012 geldt in Vlaanderen een eisenniveau van 70 kWh/m² voor de netto-energiebehoefte voor 
ruimteverwarming (NEBrv), voor woningen. Naar aanleiding van de tweejaarlijkse EPB-evaluatie in 2013 werd 
deze indicator onderzocht. Die evaluatie concludeerde dat de NEBrv: 

 geen enkele stimulans biedt voor zeer compacte EPB-eenheden; 
 zeer moeilijk haalbaar is voor weinig compacte, kleine EPB-eenheden.  

 
Het tweede probleem leidde tot een aantal uitzonderingsaanvragen. De problematiek voor weinig compacte 
EPB-eenheden werd gedeeltelijk aangepakt door de invoering van een alternatief, variabel eisenniveau van 
(100 – 25*C) kWh/m², in functie van de compactheid van de EPW-eenheid. Dit variabele eisenniveau betekent 
voor een beperkt aantal woningen een versoepeling van de eis, maar lost de problematiek van de zeer 
compacte EPW-eenheden niet op. 
 
De oorzaak voor deze problematiek is de normalisatie van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming 
naar m² bruto vloeroppervlakte. Deze normalisatie leidt tot een sterke benadeling van kleine 
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eengezinswoningen (niet voor appartementen), zie Figuur 9. Een grotere woning kent relatief minder 
verliesoppervlakte ten opzichte van vloeroppervlakte, dan een kleine woning. Daardoor zijn er relatief minder 
warmteverliezen per m² bruto vloeroppervlakte en ligt de NEBrv per m² bruto vloeroppervlakte lager dan in 
een kleine woning. Het kan niet de bedoeling zijn om het bouwen van kleine woningen te ontmoedigen.  
 
Voor de appartementen is er een omgekeerd verband. De NEBrv voor appartementen stijgt naarmate de 
appartementen groter worden, zie Figuur 10. Dit komt omdat kleinere appartementen meestal ingesloten 
appartementen zijn. Grotere appartementen liggen vaker op hoeken en op bovenverdiepingen van 
appartementsgebouwen, waardoor die een lagere compactheid en een hogere NEBrv kennen.  
 
 

 

Figuur 9: invloed van bruto vloeroppervlakte op de NEBrv voor 
gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 10: invloed van bruto vloeroppervlakte op de NEBrv voor 
appartementen met 2 slaapkamers 

Daarnaast wordt de vraag gesteld of de NEBrv de juiste aspecten beoordeelt om de energie-efficiëntie van de 
gebouwschil te evalueren. In de berekening van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming worden de 
warmtewinsten (zonnewinsten en interne winsten) afgewogen tegenover de warmteverliezen 
(transmissieverliezen, infiltratieverliezen en hygiënische ventilatieverliezen). Interne warmtewinsten, die in 
principe onafhankelijk zijn van de eigenschappen van de gebouwschil, beïnvloeden de netto-energiebehoefte 
voor ruimteverwarming. Ook de performantie van het toegepaste ventilatiesysteem (met of zonder 
warmterecuperatie, met of zonder sturing, …) beïnvloedt de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming. 
Ten slotte houdt de NEBrv enkel rekening met de wintersituatie. De specifieke eigenschappen van 
installatietechnische componenten beïnvloeden dus de resultaten van de gebouwschilindicator, die de 
gebouwschil net los van (de kwaliteit van) technische installaties tracht te beoordelen.  
 
Er bestaat ook de bezorgdheid dat een lagere en dus betere netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming 
gerealiseerd kan worden, door in te zetten op een meer performant ventilatiesysteem, in plaats van door in te 
zetten op een meer performante schil. Een bouwheer kan de NEBrv van zijn woning verlagen door meer te 
isoleren, meer aandacht te besteden aan de luchtdichtheid van de bouwschil, maar even goed door een betere 
performantie van de warmteterugwinning bij het toegepaste ventilatiesysteem. 
 
Omwille van bovenstaande redenen werd nog geen verstrenging van het introductieniveau doorgevoerd.  

4.2.1.5 Overlap K-peil en NEBrv 

De compactheid, de isolatiekwaliteit en het percentage gevel/ramen bepalen het K-peil van een gebouw. 
Andere schileigenschappen zoals luchtdichtheid en zonnewinsten beïnvloeden het K-peil niet. De netto-
energiebehoefte voor ruimteverwarming neemt naast de compactheid, de isolatiekwaliteit en het percentage 
gevel/ramen ook het lekdebiet, de thermische traagheid en de benutting van warmtewinsten (zonnewinsten 
en interne winsten) tegenover warmteverliezen op (transmissie- en ventilatieverliezen). De NEBrv houdt enkel 
rekening met de wintersituatie. Tabel 11 toont welke gebouw- en installatieaspecten worden ingerekend in 
het K-peil en in de NEBrv. Deze gebouwaspecten overlappen gedeeltelijk.  
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Gebouw- en installatieaspecten K-peil NEBrv 

Transmissieverliezen 
 isolatie 
 schiloppervlak 
 bouwknopen 
 volumecompactheid 

  

Infiltratieverliezen 
 luchtdichtheid 

  

Hyg. Ventilatieverliezen 
 vraagsturing 
 warmterecuperatie 
 uitvoeringskwaliteit 

  

Interne warmtewinsten   

Zonnewinsten 
 oriëntatie 
 g-waarde 
 warmtecapaciteit 

  

 zonnewering   

Tabel 11: overlap K-peil en NEBrv 

 Nieuwe gebouwschilindicator voor residentiële nieuwbouw 4.2.2

Dit hoofdstuk bevat een voorstel voor een nieuwe gebouwschilindicator, het schilpeil (afgekort ’S-Peil’).  Het 
schilpeil wordt berekend op het niveau van de EPB-eenheid en zal dus verschillen voor appartementen binnen 
een appartementsblok. Factoren zoals isolatie, schiloppervlak, bouwknopen, de volumecompactheid, 
luchtdichtheid, oriëntatie en g-waarde van ramen, de warmtecapaciteit van het gebouw en de zonnewering 
beïnvloeden het schilpeil. Er wordt rekening gehouden met zowel de wintersituatie als de zomersituatie en 
ontwerpoptimalisatie wordt beloond. Een normalisatie naar de equivalente boloppervlakte en een correctie 
voor de warmteoverdracht door gemene muren, laat toe om vormefficiënte geometrieën en 
gebouwtypologieën te belonen.  

4.2.2.1 Onderzoeksvraag 

Het VEA vroeg aan de uitvoerders van de studie EPB-eisenpakket om een nieuwe schilindicator te ontwikkelen 
die:  

 op het niveau van de individuele wooneenheid wordt berekend; 
 billijk is en een energiezuinige ‘basis’ voor alle gebouwen realiseert; 
 een verstrenging betekent ten opzichte van het K-peil en de NEBrv; 
 het K-peil en de NEBrv kan vervangen.   

 
Bij de start van de studie ‘EPB-eisenpakket’ werden de stakeholders bevraagd naar hun verwachtingen rond de 
nieuwe schilindicator. Uit dit stakeholdersoverleg bleek een nieuwe schilindicator wenselijk. De nieuwe 
schilindicator moet:  

 naast transmissieverliezen ook rekening houden met infiltratieverliezen; 
 technologieneutraal zijn: er is geen eensgezindheid over het inrekenen van het ventilatiesysteem en van 

automatische zonnewering; 
 naast warmte- ook de koudebehoefte meerekenen en dus rekening houden met zowel de winter- als de 

zomersituatie;  
 intelligente geometrische keuzes belonen; 
 dichter aansluiten bij de realiteit; 
 eenduidig en eenvoudig zijn. 
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4.2.2.2 Resultaten studie EPB-eisenpakket: vormefficiëntie en nieuwe gebouwschilindicator 

Hoofdstuk 6 van het eindrapport van de studie ‘EPB-eisenpakket’ behandelt de schilindicator. De uitvoerders 
stellen de vormefficiëntie voor als alternatief voor de compactheid en stellen een nieuwe bouwschilindicator 
voor. Deze bouwschilindicator wordt in deze EPB-evaluatie het ‘schilpeil’ of ’S-Peil’ genoemd. Hoofdstuk 6.5 
van het eindrapport bevat de volledige berekeningsmethode van het S-peil (in de studie ’S-Factor’).  
 
Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste aspecten van de nieuwe gebouwschilindicator:  

 de vormefficiëntie als alternatief voor de compactheid; 
 de gebouwschilaspecten die het S-peil inrekent; 
 de normalisatie van het S-peil;  
 een correctie voor het onderscheid tussen meer en minder efficiënte woningtypologieën.  

 
De compactheid is geen optimale maatstaf om de efficiëntie van geometrieën met elkaar te vergelijken (zie 
4.2.1.2). Als alternatief stellen de onderzoekers de vormefficiëntie (v) voor. De vormefficiëntie vergelijkt de 
verliesoppervlakte niet met het volume van de woning, maar wel met de verliesoppervlakte van een 
referentievorm met hetzelfde volume als de woning. Als referentievorm wordt de meest compacte basisvorm 
gekozen, namelijk de bol. In formulevorm wordt dit als volgt uitgedrukt:  

𝑣 =
𝐴𝑏𝑜𝑙

𝐴𝑡
=

4𝜋 (
3 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

4𝜋⁄ )
2/3

𝐴𝑡
 

In het voorbeeld in Tabel 12 heeft zowel de kleine als de grote kubus eenzelfde vormefficiëntie van 0,81. De 
grootte heeft geen impact op de vormefficiëntie.  
 

 Kleine kubus Grote kubus 

Ribbe 1 m 10 m 

Volume (V) 1 m³ 1000 m³ 

Verliesoppervlakte (At) 6 m² 600 m² 

Equivalente boloppervlakte 
(Abol) 

4,84 m2 484 m2 

Vormefficiëntie (v = Abol/At) 0,81 0,81 

Tabel 12: vergelijking van equivalente boloppervlakte en vormefficiëntie voor eenzelfde geometrie met twee verschillende groottes 

Het schilpeil houdt rekening met een warmtevraag én met een koelvraag van een woning op basis van aan de 
gebouwschil gelinkte aspecten. De stakeholders gaven tijdens het eerste sectoroverleg aan dat dit één 
gewenste eigenschap is voor een nieuwe schilindicator. Voor het schilpeil worden de warmtevraag en de 
koelvraag anders in rekening gebracht dan in het E-peil en de NEBrv. Het E-peil en NEBRv beschouwen de 
volledige warmtebalans. Het schilpeil daarentegen houdt enkel rekening met transmissieverliezen, 
infiltratieverliezen en zonnewinsten. Naast beschaduwing wordt ook automatische zonnewering ingerekend in 
de bouwschilfactor. Hoewel automatische zonnewering een systeem is, hangt het onlosmakelijk vast met 
eigenschappen van de schil, zoals de oriëntatie van de vensters. Andere factoren, zoals hygiënische 
ventilatieverliezen en interne warmtewinsten worden niet meegerekend omdat  ze geen elementen zijn van 
de gebouwschil. 
 
Tabel 13 geeft een overzicht van de gebouwaspecten die het S-peil bepalen. Die tabel maakt ook een 
vergelijking met de gebouw- en installatieaspecten die het K-peil en de NEBrv bepalen.  
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Gebouw- en installatieaspecten K-peil NEBrv S-peil 

Transmissieverliezen 
 isolatie 
 schiloppervlak 
 bouwknopen 
 volumecompactheid 

   

Infiltratieverliezen 
 luchtdichtheid 

   

Hyg. Ventilatieverliezen 
 vraagsturing 
 warmterecuperatie 
 uitvoeringskwaliteit 

   

Intensieve ventilatie 
 type raamopening 
 inbraakrisico 

     

Interne warmtewinsten    

Zonnewinsten 
 oriëntatie 
 g-waarde 
 warmtecapaciteit 
 oversteekhoeken 

   

 zonnewering    

Hulpenergie ventilatie 
 systeem A/B/C/D 
 ventilatorvermogen 

   

Tabel 13: Een vergelijking van de gebouw- en installatieaspecten die het K-peil, de NEBrv en het S-peil bepalen 

Het S-peil bevat een normalisatie om de schilkwaliteit van verschillende woningen op een ‘eerlijke’ manier met 
elkaar te vergelijken. Zonder normalisatie bekomen grote woningen een hogere waarde dan kleine woningen, 
ondanks eenzelfde toegepaste schil. In de studie ‘EPB-eisenpakket’ zijn een aantal voorstellen voor 
normalisatie onderzocht: bruto vloeroppervlakte (gekend van de NEBrv), verliesoppervlakte en equivalente 
boloppervlakte.  
 
Een geschikte normalisatie zorgt ervoor dat schilmaatregelen van eenzelfde ambitieniveau tot een min of 
meer gelijk resultaat leiden, onafhankelijk van de grootte van de woning. Het evenwaardig behandelen van 
woningen met een zelfde geometrie, maar een verschillende grootte, is niet mogelijk met een normalisatie 
naar bruto vloeroppervlakte, zie hoofdstuk 4.2.1.4 van deze tekst en hoofdstuk 6.3.2 van het eindrapport van 
de studie EPB-eisenpakket. 
 
Daarnaast gaven de stakeholders tijdens de online-enquête na het tweede sectoroverleg aan, dat een 
geschikte normalisatie efficiëntere geometrieën moet belonen. Dat is niet mogelijk met een normalisatie naar 
verliesoppervlakte: kiezen voor een grotere verliesoppervlakte wordt immers niet afgestraft als men 
normaliseert naar verliesoppervlakte, zie hoofdstuk 6.3.2 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket.  
 
De uitvoerders van de studie stellen daarom voor om de bouwschilindicator te normaliseren naar de 
‘equivalente boloppervlakte’. De equivalente boloppervlakte is de verliesoppervlakte van een bol met 
hetzelfde volume als de EPB-eenheid en wordt als volgt berekend: 

𝐴𝑏𝑜𝑙 = 4 ∙ 𝜋 (
3 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

4 ∙ 𝜋
)

2 3⁄
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Deze equivalente boloppervlakte laat toe om efficiëntere geometrieën te belonen ten opzichte van minder 
efficiënte geometrieën. De equivalente boloppervlakte laat ook toe om gebouwen van een verschillende 
grootte maar met dezelfde geometrie, evenwaardig te behandelen. Hoofdstuk 6.3.2 van het eindrapport van 
de studie EPB-eisenpakket bevat bijkomende informatie over de equivalente boloppervlakte als normalisatie.  
 
De verhouding van de verschillende gebouwschilaspecten (transmissieverliezen, infiltratieverliezen en 
zonnewinsten) tot de equivalente boloppervlakte leidt tot een uitgesproken verschillende bouwschilfactor 
voor verschillende gebouwtypologieën. Figuur 11 toont de cumulatieve distributie voor het S-peil voor telkens 
ongeveer 1000 doorgerekende woningen per typologie. Op de verticale as kan het percentage van de 
woningen worden afgelezen dat voldoet aan een bepaald S-peil, per typologie. De cumulatieve distributie 
toont een S-peil met mediaan S38 voor een vrijstaande woning met een bepaald maatregelenpakket MP1 
(Umax,2015-eisen). Voor een rijwoning bedraagt de mediaan van het S-peil slechts S25 en voor de appartementen 
bedraagt de mediaan van het S-peil S17. Een vrijstaande woning moet drie keer beter isoleren dan een 
compact appartement om hetzelfde niveau te bereiken.  
 

 

Figuur 11: Resultaat S-peil zonder correctie bij toepassing van maatregelenpakket MP1 op verschillende gebouwtypologieën 

Het is wenselijk dat de bouwschilfactor toelaat om op een ‘aanvaardbare’ manier te differentiëren tussen 
verschillende gebouwtypologieën, door efficiëntere gebouwtypologieën te belonen ten opzichte van minder 
efficiënte typologieën. De grote verschillen in Figuur 11 zijn deels te wijten aan de veronderstelling in de EPB-
rekenmethode dat er geen warmte wordt uitgewisseld tussen een EPB-eenheid en de aangrenzende 
verwarmde ruimtes. De onderzoekers stellen daarom een correctie voor, namelijk de transmissieverliezen 
naar aangrenzende verwarmde ruimtes in rekening brengen met een temperatuurreductiefactor van 0,2. Er 
wordt dus afgestapt van de aanname dat er geen warmte-uitwisseling is tussen de EPB-eenheid en de 
aangrenzende verwarmde ruimtes (bijv. twee rijwoningen). Deze correctie grijpt in op de teller van het 
schilpeil. Hoofdstuk 6.5 van het eindrapport bevat de volledige berekeningsmethode van het S-peil (in de 
studie’S-Factor’).  
 
 

0%

25%

50%

75%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

S-peil zonder correctie (kWh/m2bol)

S-peil zonder correctie
(MP1)

APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 56 van 173 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 29.03.2016 
 

Concreet betekent dit dat aangrenzende verwarmde ruimtes verondersteld worden op een temperatuur 
θgemeen, zoals opgenomen in Tabel 14.  

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Θi (°C) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Θe (°C) 3,2 3,9 5,9 9,2 13,3 16,2 17,6 17,6 15,2 11,2 6,3 3,5 

Θgemeen (°C) 15,0 15,2 15,6 16,2 17,1 17,6 17,9 17,9 17,4 16,6 15,7 15,1 

Tabel 14: Temperatuur per maand binnen de EPB-eenheid (i), buiten (e) en in aangrenzende verwarmde ruimte (gemeen) 

Deze correctie leidt tot een betere benadering van de situatie in de praktijk. In aangrenzende woningen en 
appartementen wordt niet steeds simultaan gestookt, waardoor er verliezen optreden. Verliezen kunnen ook 
optreden doordat de ruimtes met dezelfde functie niet op dezelfde plaats liggen in de andere woning (bv. 
leefruimte naast berging). Deze correctie rekent op basis van de lagere temperatuur in de aangrenzende 
ruimtes in dat het gebruik van een woning (en de verschillende ruimtes) op termijn niet is gekend.  
 
Figuur 12 toont dat na toepassing van de correctie, nog steeds een duidelijk onderscheid bestaat tussen het S-
peil van efficiëntere en van minder efficiënte typologieën. Het onderscheid is echter kleiner geworden, 
vergeleken met het S-peil zonder correctie (Figuur 11). Om tot eenzelfde S-peil te komen, moet de gemiddelde 
U-waarde van de gebouwschil van een vrijstaande woning ongeveer 25% lager zijn dan die van de niet-gemene 
delen van een appartement, als gerekend wordt met MP1 (Umax,2015-eisen) en een raamfractie van 13% voor 
appartementen en 7,5% voor de andere typologieën.  
 

   

Figuur 12: Resultaat S-peil met correctie bij toepassing van maatregelenpakket MP1 op verschillende gebouw typologieën 

Deze correctie komt overeen met correctie 2 in de studie EPB-eisenpakket. In de studie werd ook nog een 
ander voorstel voor correctie gedaan waarbij een onderscheid tussen efficiëntere en minder efficiëntere 
gebouw typologieën volledig ontbreekt. Dat voorstel werd op basis van de input van de sector niet 
weerhouden. Hoofdstuk 6.3.2 van het eindrapport bevat hierover meer informatie.  
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4.2.2.3 S-peil voor verschillende maatregelenpakketten en voor verschillende appartementen in één 
appartementsgebouw 

Dit hoofdstuk geeft een inzicht in de S-peilwaarden bij toepassing van een aantal maatregelenpakketten en 
van de mogelijkheden om het S-peil van een EPB-eenheid te verlagen. Daarnaast wordt de variatie van het S-
peil voor verschillende appartementen binnen een appartementsblok behandeld. 
 
Tabel 15 bevat het S-peil voor de verschillende gebouwtypologieën bij toepassing van verschillende 
maatregelenpakketten. Per typologie wordt het volume-gewogen gemiddelde S-peil  weergegeven van de 
ongeveer 1000 doorgerekende woningen. Het volume-gewogen gemiddelde van een reeks getallen is een 
gemiddelde waarvan de waarde beïnvloed wordt door het volume-aandeel van de woningen. De argumentatie 
voor het toepassen van een volume-gewogen gemiddelde is dat een S-peil verlaging voor een grote woning 
leidt tot een grotere energiebesparing dan een S-peilverlaging van een kleinere woning, waardoor dit 
zwaarder mag doorwegen. De laatste kolom van de tabel geeft een patrimonium-gemiddelde waarde weer. 
Dat is een gewogen gemiddelde dat rekening houdt met het voorkomen van de typologieën in de 
energieprestatiedatabank en met het volume van de typologie. Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 tonen de 
schileigenschappen van de verschillende maatregelenpakketten. ‘MP7’ is een verouderd maatregelenpakket 
dat aan de basis lag van de bepaling van de regressie die werd gebruikt om de noemer van het E-peil vast te 
leggen voor de start van de energieprestatieregelgeving. Dat maatregelenpakket geeft een indicatie van de 
grootte-orde van het S-peil anno 2006 (begin energieprestatieregelgeving) voor de verschillende 
gebouwtypologieën. 
 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

MP1 28,88 32,47 33,97 35,90 39,29 39,08 35,39 

MP2 22,33 25,12 27,80 30,70 34,24 33,92 29,45 

MP3 / MP4 20,38 22,84 25,75 27,84 30,36 30,30 26,62 

MP5 / MP6 15,74 18,17 16,53 17,15 19,46 19,20 17,96 

MP7 38,38 42,70 51,60 54,30 59,38 59,29 51,51 

Tabel 15: Resultaten S-peil voor de verschillende onderzochte typologieën en maatregelenpakketten. 

De volgende maatregen zijn mogelijk om het  S-peil te verlagen:  
 meer performante isolatie van de constructie, inclusief het oplossen van bouwknopen; 
 de luchtdichtheid van de schil verbeteren; 
 zonnewering, beschaduwen door overstekhoeken en g-factor van de beglazing aanpassen; 
 grootte en oriëntatie van de vensters aanpassen; 
 keuze voor een efficiënte gebouwtypologie;  
 keuze voor een vormefficiënte geometrie door het beperken van het verliesoppervlak; 
 voldoende thermische massa voorzien. 

 
De invoering van het S-peil zal een belangrijke stimulans zijn om de luchtdichtheid van het gebouw te meten. 
Het toepassen van de waarde bij ontstentenis voor de luchtdichtheid heeft immers een belangrijke, negatieve 
impact op het S-peil. Daarnaast zal het S-peil een drijfveer zijn om de transmissieverliezen naar aangrenzende 
verwarmde ruimtes te beperken. Dat is een nieuwe drijfveer, die niet aanwezig is in de bestaande indicatoren.  
 
Binnen een appartementsblok zal er variatie zijn in het S-peil. De variatie tussen appartementen met een 
verschillende ligging binnen een appartementsblok is echter beperkt en is kleiner dan de variatie die bestaat 
tussen gebouwtypologieën onderling.  
 
Binnen een appartementsgebouw bepaalt de ligging van een appartement de verhouding tussen de 
verliesoppervlakte en de oppervlakte van de gemene muren naar aangrenzende verwarmde ruimtes. Hoe 
beide oppervlakten zich verhouden tot elkaar, heeft een impact op het S-peil. Figuur 13 en Tabel 16 
demonstreren hoe het S-peil varieert in functie van de ligging van het appartement in het 
appartementsgebouw. Voor het Umax2015-pakket (MP1), het Umax2016-pakket (MP2) en de pakketten MP3 en 
MP4 heeft de ligging een impact op het S-peil. Voor de pakketten MP5 en MP6 is het verschil verwaarloosbaar.  
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Figuur 13: Ligging 3 voorbeeldappartementen in appartementsgebouw 

typologie MP1 MP2 MP3 / MP4 MP5 / MP6 

appartement 1 24,41 16,64 15,91 13,93 

appartement 2 24,92 18,11 17,02 13,91 

appartement 3 26,66 21,16 19,34 14,17 

Tabel 16: S-peil voor 3 voorbeeldappartementen in appartementsgebouw 

4.2.2.4 Validatie en impact van aanname Ugemeen voor appartementen 

Dit hoofdstuk vergelijkt de aanname voor Ugemeen=0,6 W/m²K voor scheidingsconstructies naar andere 
wooneenheden, gemeenschappelijke ruimten of ruimten met een niet-residentiële bestemming, met 
gegevens uit de energieprestatiedatabank.  
 
Omdat het S-peil de transmissieverliezen naar aangrenzende verwarmde ruimtes inrekent, is het belangrijk om 
de aanname voor Ugemeen in de studie ‘EPB-eisenpakket’ te onderzoeken. Met Ugemeen wordt in het geval van 
rijwoningen en halfopen bebouwingen de warmtedoorgangscoëfficiënt bedoeld van scheidingsconstructies 
tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen. In het geval van appartementen omvat Ugemeen 
ook de warmtedoorgangscoëfficiënt van scheidingsconstructies tussen aparte wooneenheden, tussen 
wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten én tussen wooneenheden en ruimten met een niet-
residentiële bestemming.  
 
Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 geven de maatregelenpakketten weer die zijn toegepast in de studie ‘EPB-
eisenpakket’ weer. De waarde van Ugemeen wordt in bijna alle maatregelenpakketten gelijk genomen aan 0,6 
W/m²K. Enkel bij maatregelenpakket 1 en 7 wordt Ugemeen gelijkgesteld aan 1,0 W/m²K.  
 
Voor scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen geldt een Umax-eis 
van 0,6 W/m²K voor dossiers met een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016. Voor 
scheidingsconstructies tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 
én tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming geldt een eis van 1,0 W/m²K. Die 
laatste scheidingsconstructies komen vooral voor in appartementen onder de vorm van binnenmuren, -
vloeren en -plafonds tussen verschillende EPB-eenheden.  
 
De huidige geëiste waarde voor Ugemeen voor appartementen verschilt dus van de aanname in de studie. Het 
VEA onderzocht daarom op basis van de gegevens uit de energieprestatiedatabank, welke U-waarden de 
laatste jaren werden gerealiseerd voor deze binnenmuren, -vloeren en -plafonds tussen verschillende EPB-
eenheden (appartementen). Tabel 17, Tabel 18 en Tabel 19 geven het overzicht van de gerealiseerde Ugemeen 
per type constructie en per aanvraagjaar van de vergunning. Het VEA beschikt nog niet over statistisch 
relevante data voor gebouwen met vergunning aangevraagd in 2014.  
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BINNENMUREN 2010 2011 2012 2013 

Aantal  29564 26381 9281 3106 

Gemiddelde van bU-waarde 0,61 0,58 0,56 0,55 

Mediaan van bU-waarde 0,61 0,58 0,57 0,56 

%<0,6W/m²K 49,10% 57,41% 59,28% 63,43% 

%<0,7W/m²K 71,36% 76,76% 80,26% 83,16% 

%<0,8W/m²K 84,79% 89,35% 90,70% 91,98% 

%<0,9W/m²K 95,71% 96,30% 96,14% 95,33% 

%<1,0W/m²K 99,57% 99,33% 99,53% 99,77% 

Tabel 17: gegevens van de bU-waarde per aanvraagjaar van de vergunning voor muren binnen het beschermd volume of palend aan 
een beschermd volume op eigen perceel  

PLAFONDS 2010 2011 2012 2013 

Aantal van bU-waarde 7593 6159 2666 910 

Gemiddelde van bU-waarde 0,67 0,64 0,61 0,59 

Mediaan van bU-waarde 0,69 0,65 0,62 0,56 

%<0,6W/m²K 38,77% 44,20% 48,16% 56,81% 

%<0,7W/m²K 51,90% 55,90% 63,50% 66,04% 

%<0,8W/m²K 67,81% 67,72% 77,42% 81,43% 

%<0,9W/m²K 81,14% 86,59% 86,80% 88,90% 

%<1,0W/m²K 99,80% 99,87% 99,74% 100,00% 

Tabel 18: gegevens van de bU-waarde per aanvraagjaar van de vergunning voor plafonds binnen het beschermd volume of palend aan 
een beschermd volume op eigen perceel  

VLOER 2010 2011 2012 2013 

Aantal van bU-waarde 11314 10989 3996 1517 

Gemiddelde van bU-waarde 0,62 0,58 0,54 0,56 

Mediaan van bU-waarde 0,6 0,57 0,55 0,50 

%<0,6W/m²K 51,29% 53,42% 59,71% 62,10% 

%<0,7W/m²K 60,95% 65,57% 77,13% 71,85% 

%<0,8W/m²K 74,91% 78,86% 90,07% 84,18% 

%<0,9W/m²K 89,73% 92,62% 96,62% 95,91% 

%<1,0W/m²K 99,58% 99,56% 99,90% 99,87% 

Tabel 19: gegevens van de bU-waarde per aanvraagjaar van de vergunning voor vloeren binnen het beschermd volume of palend aan 
een beschermd volume op eigen perceel  

Uit de meest recente gegevens van 2013 blijkt dat voor de drie types constructie zowel de mediaan als het 
gemiddelde onder 0,6 W/m²K ligt. De evolutie over de jaren heen toont aan dat de U-waarden voor de 
verschillende constructies dalen. Vergeleken met de gegevens uit de energieprestatiedatabank, is de aanname 
van Ugemeen = 0,6 W/m²K in de studie ‘EPB-eisenpakket’, realistisch. Deze vaststelling wordt gebruikt om in 
hoofdstuk 4.8.1 een aanpassing van de Umax-eisen voor te stellen.  
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4.2.2.5 Impact van het S-peil: vergelijking tussen het S-peil en de NEBrv 

Dit hoofdstuk behandelt het verband tussen het S-peil en de NEBrv. Er wordt vergeleken hoe beide indicatoren 
omgaan met kleine woningen en met het onderscheid tussen van verschillende typologieën. In tegenstelling 
tot de NEBrv laat het S-peil toe om meer efficiënte woningtypologieën te onderscheiden van minder efficiënte 
woningtypologieën en benadeelt het S-peil klein bouwen niet. 
 
Er bestaat geen eenduidig verband tussen het S-peil en de NEBrv: 

 Het verband verschilt bij verschillende typologieën: dat is een gevolg van de normalisatie naar bruto 
vloeroppervlakte in het geval van de NEBrv, en de normalisatie naar equivalente boloppervlakte in het 
geval van het S-peil. 

 Het verband verschilt bij verschillende maatregelenpakketten: factoren zoals koeling, transmissie 
gemene muren worden beschouwd in het S-peil, maar niet in de NEBrv. Omgekeerd worden 
ventilatieverliezen wel ingerekend in de NEBrv, en geldt dit niet voor het S-peil.  

 
Figuur 14 en Figuur 15 tonen dat een NEBrv  van 70 kWh/m² met een verschillend S-peil-interval overeenkomt. 
Dat hangt af van de bovenstaande factoren. 

  

Figuur 14: Correlatie S-peil en NEBrv bij toepassing van MP3 op de eengezinswoningen 
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Figuur 15: Correlatie S-peil en NEBrv bij toepassing van MP4 op de eengezinswoningen 

Het verband tussen deze twee schilindicatoren wordt onderzocht aan de hand van MP3 en MP4 (zie Figuur 14 
en Figuur 15). In MP3 en MP4 wordt telkens dezelfde gebouwschil toegepast. In MP4 worden andere 
systemen toegepast dan in MP3: MP3 bevat een ventilatiesysteem C met vraagsturing (freduc = 0,88), terwijl in 
MP4 een systeem D met warmteterugwinning (rpreheat = 0,28) wordt toegepast. Het toepassen van andere 
systemen heeft een impact op de berekende NEBrv van een gebouw.  
 
Het S-peil lost het probleem op dat zich stelt bij de NEBrv voor kleine bruto vloeroppervlaktes. De NEBrv 
benadeelt gebouwen met een kleine bruto vloeroppervlakte (zie hoofdstuk 4.2.1.4). Figuur 9 demonstreert dit 
effect voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers. Het is niet wenselijk dat klein bouwen wordt afgestraft. 
Figuur 16 toont dat het S-peil de impact van de grootte van de woning neutraliseert.  
 

 

Figuur 16: Invloed van bruto vloeroppervlakte op het S-peil voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers en verschillende 
maatregelenpakketten 

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120

S
-p

e
il

 (
-)

NEBrv (kWh/m2)

S-peil
(MP4)

GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

S
-p

e
il

 (
k
W

h
/m

2
b

o
l)

Bruto vloeroppervlakte (m²)

S-peil
(gesloten bebouwingen 3 slpk)

MP1 MP4 MP6



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 62 van 173 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 29.03.2016 
 

Het S-peil laat toe om op een gelijkmatige manier te differentiëren tussen vormefficiëntere 
gebouwtypologieën (bijvoorbeeld appartementen en gesloten bebouwingen) en minder efficiënte 
gebouwtypologieën (bijvoorbeeld vrijstaande woningen), zie Figuur 18. Het onderscheid tussen het S-peil voor 
de verschillende typologieën blijkt ook duidelijk uit Tabel 15. Voor de NEBrv is de differentiatie tussen meer en 
minder efficiënte typologieën minder gelijkmatig. Een grotere groep vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 
heeft het bovendien aanzienlijk moeilijker om te voldoen aan de eis voor de NEBrv. Figuur 17 en Figuur 18 
tonen de cumulatieve distributie voor de NEBrv en het S-peil voor telkens ongeveer 1000 doorgerekende 
woningen per typologie. Op de verticale as kan het percentage van de woningen worden afgelezen dat voldoet 
aan een bepaalde NEBrv of een bepaald S-peil, per typologie.  
 

Figuur 17: Resultaat NEBrv bij toepassing van 
maatregelenpakket MP1 op verschillende gebouw 
typologieën  

Figuur 18: Resultaat S-peil met correctie bij toepassing 
van maatregelenpakket MP1 op verschillende gebouw 
typologieën 

  
 

 Resultaten studie kostenoptimum 4.2.3

De uitvoerders van de studie EPB-eisenpakket stellen in hoofdstuk 6.6.6 van het eindrapport van de studie een 
verstrengingspad voor het S-peil voor:  

 2017: introductieniveau S35; 
 2018: tussenniveau S31; 
 2020: eindniveau / BEN-niveau S28.  

 
Het VEA vergelijkt hieronder het S-peil en het voorstel voor verstrengingspad van de uitvoerders van de studie 
eisenpakket met de resultaten uit de studie naar het kostenoptimum. Meer informatie over de onderzochte 
referentiewoningen en de resultaten per woning vindt u in hoofdstuk 4 en 7 van het eindrapport van de studie 
kostenoptimum residentieel. Het VEA berekende het kostenoptimaal S-peil door het macro-economische 
kostenoptimale maatregelenpakket toe te passen voor de verschillende onderzochte woningen uit de studie 
naar het kostenoptimum. Voor een eenvoudige vergelijking, zijn de verschillende types appartementen 
doorgerekend met eenzelfde maatregelenpakket, het kostenoptimale maatregelenpakket van het gemiddeld 
appartement. 
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  Maatregelenpakket 

 Kostenoptimaal 
S-peil (-) 

K-peil Uopaak 

(W/m²K) 
Up 

(W/m²K) 
Ug 

(W/m²K) 
Bouw-

knopen  
v50 (h

-1
) Zonne-

wering 

Rijwoning  26 K34 0,20-
0,24 

2,20 1,10 Optie B 3 geen 

Halfopen 
woning 1 

27 K32 0,24 2,20 1,00 Optie B 3 geen 

Halfopen 
woning 2 

29-30 K38 0,24 2,20 1,10 Optie B 3 geen 

Vrijstaande 
woning 1 

37-38 K34 0,24 1,50 1,00 Optie B 3 geen 

Vrijstaande 
woning 2 

31-32 K34 0,20-
0,24 

2,20 1,10 Optie B 3 geen 

App. 
midden-
midden 

19 K25 
(gebouw) 

0,16-
0,24 

1,40 0,60 Optie B 3 geen 

App. 
onderaan-
midden 

19 K25 
(gebouw)  

0,16-
0,24 

1,40 0,60 Optie B 3 geen 

App. 
Boven-
zijkant 

22 K25 
(gebouw)  

0,16-
0,24 

1,40 0,60 Optie B 3 geen 

Tabel 20: Kostenoptimaal S-peil voor Ugemeen = 0,6 W/m²K 

Alle appartementen situeren zich al onder het BEN-niveau. Voor de andere woningen voldoet enkel de 
vrijstaande woning 1 aan geen enkel van de voorgestelde niveaus. Die woning is vergeleken met de andere 
vrijstaande woningen uit de EPB-databank zeer vorminefficiënt, zie Figuur 19. Daaruit volgt dat deze woning 
niet (meer) representatief is voor hoe er nu wordt gebouwd. Het bouwen van dergelijke woning is ook geen 
goede keuze wat betreft energiezuinigheid. Het VEA beschouwt deze extreme woning niet langer bij het 
aftoetsen van het aanscherpingspad. 
 

 
Figuur 19: vormefficiëntie voor de vrijstaande woningen uit de studie kostenoptimum t.o.v. de doorgerekende woningen en de 

woningen uit de energieprestatiedatabank. 
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Aangezien het S-peil de efficiëntie van een geometrie beoordeelt, zullen er voor deze specifieke woning meer 
inspanningen nodig zijn om te voldoen aan de eis. Ter illustratie wordt de impact van de vormefficiëntie op het 
S-peil gedemonstreerd voor een ander maatregelenpakket (MP4, zie Tabel 7), zie Figuur 20. Deze figuur toont 
de cumulatieve distributie voor het S-peil voor telkens ongeveer 1000 doorgerekende vrijstaande woningen 
met 3 slaapkamers. Op de verticale as kan het percentage van de woningen worden afgelezen dat voldoet aan 
een bepaald S-peil, per typologie. De vrijstaande woning 1 heeft een S-peil dat zich bij de slechtste van alle 
onderzochte vrijstaande woningen met 3 slaapkamers bevindt. De andere onderzochte woningen (‘vrijstaande 
woning 2’ en ‘halfopen 2 vrij’) hebben een goede vormefficiëntie. Die woningen voldoen op een 
kostenoptimale manier aan zowel het introductieniveau S35 als het tussenniveau S31.  
  

 

Figuur 20: S-peil voor de vrijstaande woningen uit de studie kostenoptimum bij maatregelenpakket MP4.  

 
Tabel 21 en Figuur 21 tonen dat de meerderheid van de gebouwen in de databank bij toepassing van het 
Umax2016-pakket (MP2)  voldoen aan het introductieniveau. Maatregelenpakket MP2 uit de studie EPB-
eisenpakket komt overeen met de Umax,2016-eisen, een v50-waarde = 4 m3/(h.m2), een g-waarde 0,5 en geen 
zonwering. Enkel voor een klein aandeel minder vormefficiënte vrijstaande woningen moeten bijkomende 
inspanningen worden gedaan. Hierbij is het belangrijk op te merken dat de bouwschil vaak al beter presteert 
dan de maximaal toegelaten eisenniveau ’s. Voor 2018 is het niet voldoende om een eisenniveau op te leggen 
dat voor het merendeel van de woningen zonder inspanning kan worden gehaald, het eisenniveau mag meer 
ambitieus zijn. Het VEA kiest ervoor om geen suboptimale oplossing als introductieniveau in te voeren, maar 
onmiddellijk het kostenoptimaal haalbare niveau van S31 voorop te stellen.  
 

 

typologie S35 S31 S28 

APP 1 99% 99% 97% 

APP 2 98% 95% 83% 

GESL 3 99% 96% 62% 

HALF 3 96% 70% 4% 

VRIJ 1 68% 27% 1% 

VRIJ 3 76% 13% 0% 

Tabel 21: Haalbaarheid van verschillende S-peilniveaus voor de verschillende woning typologieën  
bij toepassing van maatregelenpakket MP2 
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Figuur 21: S-peil voor de verschillende woning typologieën bij toepassing van maatregelenpakket MP2 

 
 
Uit hoofdstuk 7.7.11 van de studie naar het kostenoptimum blijkt dat op basis van de sensitiviteitsanalyses en 
de micro-economische resultaten, de minimumeisen voor de bouwschil, met het oog op het bereiken van het 
BEN-niveau, in de toekomst kunnen verstrengen naar: 

 opake schildelen met een U-waarde van 0,20 W/m²K of lager; 
 glas met een Ug-waarde van 1,0 W/m²K of lager; 
 wachtgevels met een U-waarde van 0,50 W/m²K of lager. 

 

Het VEA berekende het S-peil bij deze verlaagde U-waarden voorbij het kostenoptimum (voorgesteld in Tabel 

22). Het inrekenen van de lagere U-waarden zorgt ervoor dat bijna alle woningen voldoen aan het 

voorgestelde BEN-niveau. Enkel de vrijstaande woning moet extra inspanningen leveren om dit niveau te 

kunnen behalen, omwille van zijn typologie. Het S28-niveau is dus een goed voorstel als BEN-niveau. 

 

 S-peil (-) Maatregelenpakket 

K-peil Uopaak 

(W/m²K) 
Upr 

(W/m²K) 
Ug 

(W/m²K) 
Bouw-
knopen  

v50 
(h-1) 

Zonne-
wering 

Rijwoning  24-25 K31 0,20 2,20 1,0 Optie B 3 geen 

Halfopen woning 1 26-27 K31 0,20 2,20 1,0 Optie B 3 geen 

Halfopen woning 2 26-27 K34 0,20 2,20 1,0 Optie B 3 geen 

Vrijstaande woning 2 29-30 K31 0,20 2,20 1,0 Optie B 3 geen 

Tabel 22: S-peil bij verlaagde U-waarden en Ugemeen = 0,6 W/m²K 
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 Voorstel en impact op andere eisen en regelgeving 4.2.4

Het VEA stelt voor om voor nieuwe residentiële gebouwen de eisen op het K-peil en de netto-energiebehoefte 
af te schaffen voor vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2018. Het K-peil en de NEBrv zijn qua eisenniveau 
onvoldoende aangescherpt in de evolutie naar BEN-woningen en deze indicatoren hebben een aantal 
beperkingen. Het VEA stelt voor om vanaf 2018 één nieuwe indicator te introduceren om de kwaliteit van de 
gebouwschil te evalueren: het schilpeil of S-peil. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van het EPB-eisenpakket. 
Tabel 23 toont het verstrengingspad voor het S-peil, dat werd afgetoetst op basis van de resultaten studie 
kostenoptimum. Het VEA stelt voor dat de S-peileis in werking treedt voor dossiers met 
vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018 met een niveau S31. Voor dossiers met 
vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2020 stelt het VEA een niveau S28 voor. Er is geen 
verdere verstrenging voorzien in 2021.  
 
Het VEA zal de berekening van het S-peil in de EPB-software 3G opnemen in de softwareplanning voor de 
versie van januari 2017. De sector kan zo reeds vóór het invoeren van de S-peileis in 2018 voeling krijgen met 
de nieuwe indicator  en de factoren die het S-peil beïnvloeden voor projecten met vergunningsaanvraagdatum 
vanaf 1 januari 2018. 
 
Het VEA stelt voor om de eisen aan de Umax te behouden, hun eisenniveau wordt behandeld in hoofdstuk 
4.8.1.  
 

 EPB-eisen 2016 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2020 EPB-eisen 2021 

Thermische isolatie 
K40    

Max U-waarden Max U-waarden Max U-waarden Max U-waarden 

S-peil  S31 S28 S28 

Netto 
energiebehoefte 

Max 100*25 – c of 
70kWh/m² 

   

Tabel 23: Beleidsvoorstel eisen gebouwschil en aanscherpingspad voor nieuwe residentiële EPB-eenheden 

Het afschaffen van het K-peil en de NEBrv en het invoeren van het S-peil, heeft een impact op: 
 of er nog toekomst is voor het toepassen van een K-peil voor andere bestemmingen en aard van werken 

als ‘nieuwbouw residentieel’;  
 de gemeentelijke strengere eisen;  
 de boeteberekening; 
 de inrekening van bouwknopen. 

Deze impact en de gekoppelde voorstellen zijn hieronder verder uitgewerkt. 

4.2.4.1 Afschaffen K-peil voor andere bestemmingen en aard van werken 

Het VEA stelt voor om het afschaffen van het K-peil door te trekken naar alle bestemmingen en alle types van 
aard van de werken, met uitzondering van industrie. Dit houdt in: het afschaffen van het K-peil voor 
nieuwbouw niet-residentieel en functiewijzigingen met een beschermd volume groter dan 800 m³. Het 
schilpeil voor nieuwbouw niet-residentieel wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 4.5.  

4.2.4.2 Gemeentelijke strengere eisen 

Het EPB-eisenpakket voor de gemeentelijke strengere eisen bevat een K-peil-eis. Het VEA stelt voor om de eis 
K25 te vervangen door een eis aan het S-peil, S25.  
 
Gemeenten kunnen vanaf 2016 strengere EPB-eisen opleggen voor woongebouwen in nieuwe wijken via een 
beslissing in de gemeenteraad. Deze mogelijkheid kadert in het voorlopersbeleid voor bijna-energieneutrale 
gebouwen, bedoeld in artikel 9 van de richtlijn 2010/31/EU. De Vlaamse Regering heeft daarbij twee 
verstrengde eisenpakketten vastgelegd waaruit gemeenten kunnen kiezen voor vergunningen vanaf 1 januari 
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2016 (art. 9.1.11/1 van het Energiebesluit – zie Tabel 24). De gemeente kan op die manier een verdere 
verstrenging vroeger opstarten voor bepaalde nieuwe wijken. Die nieuwe wijken zijn dan zones waar ervaring 
kan opgebouwd worden met BEN-woongebouwen.  

 Gemeentelijke 
EPB-eisen 2016 

Pakket 1 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2016 

Pakket 2 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2018 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2021 

E-peil E30 E20 E10 E0 

K-peil / K25 K25 K25 

Tabel 24: Huidige keuzepakketten voor strengere gemeentelijke eisen op wijkniveau 

Het VEA stelt voor om de gemeentelijke eisen aan te passen conform Tabel 25. Het VEA stel een eisenniveau 
S25 voor. Dat niveau is lager dan het BEN-niveau, zoals de overeenkomstige E-peilen ook steeds lager zijn dan 
het BEN-niveau van E30. Tabel 15 toont aan dat de efficiëntste woningen dit niveau met MP3 & MP4 kunnen 
behalen. Met MP5 & MP6 behalen alle onderzochte woningen dit niveau. Het is dus een haalbaar, maar 
ambitieus niveau. Ook Tabel 20 en Tabel 22 tonen aan dat de meer efficiënte woningen dit niveau op een 
kostenoptimale manier kunnen bereiken, terwijl de minder efficiënte woningen meer inspanningen zullen 
moeten leveren. 
 

 Gemeentelijke 
EPB-eisen 2016 

Pakket 1 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2016 

Pakket 2 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2018 

Gemeentelijke 
EPB-eisen 2021 

E-peil E30 E20 E10 E0 

Thermische isolatie / K25   

S-peil   S25 S25 

Tabel 25: Beleidsvoorstel gemeentelijke EPB-eisen 

4.2.4.3 Aanpassing boeteberekening 

In Titel XIII, hoofdstuk IV, Afdeling II, artikel 13.4.6 en 13.4.7 van het Energiedecreet zijn de administratieve 
sancties wegens overtreding of niet-naleving van de energieprestatieregelgeving vastgelegd. Het wijzigen van 
deze teksten is noodzakelijk bij het afschaffen van K-peil en NEBrv en het invoeren van het S-peil. Daarnaast 
zijn wijzigingen noodzakelijk aan de bijlage van het Energiedecreet. Het VEA stelt een sanctie voor van 1,50 
euro per afwijking van 1 kWh op vlak van het S-peil. De afwijking in kWh wordt berekend als (Saangifte – Seis)*Abol. 
De formule voor de berekening van de afwijking is analoog aan de formule die nu wordt toegepast bij de 
NEBrv, het verschil van beide indicatoren wordt vermenigvuldigd met de eigen normalisatie. Door de afwijking 
in kWh te berekenen als het product van de afwijking in S-peil en de equivalente boloppervlakte, zal de boete 
toenemen wanneer het volume van de woning stijgt. De boete zelf is daardoor gebouwtypologie 
onafhankelijk, een gebouw van een andere typologie (eventueel zelfs andere geometrie) met hetzelfde 
volume zal eenzelfde boete betalen. Het S-peil werd wel zo opgesteld dat minder efficiënte 
gebouwtypologieën zoals de vrijstaande woningen meer inspanningen moeten leveren. Het risico op boetes is 
het grootst bij deze typologie.   
 
Tabel 26 toont een voorbeeld van een  boete voor de vrijstaande woning 2 ten opzichte van het voorgestelde 
verstrengingspad. Vrijstaande woning 2 heeft een volume van 795,31 m³ en een equivalente boloppervlakte 
(Abol) van 415,12.   
 

 Gerealiseerd S-peil Boete bij eis S-31 Boete bij eis S-28 

Vrijstaande woning 2 32 € 623 € 2491 

Tabel 26: voorbeeld van een boete voor het niet naleven van het  S-peil voor vrijstaande woning 2 uit studie kostenoptimum 
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4.2.4.4  Bouwknopen 

De impact van bouwknopen op de energieprestatie van een gebouw, wordt ingerekend als onderdeel van de 
totale warmtestroom door transmissie. 

𝐻𝑇,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑠𝑒𝑐𝑖 = 𝐻𝑇,𝑠𝑒𝑐𝑖
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐻𝑇,𝑠𝑒𝑐𝑖

𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

Met:  

𝐻𝑇,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑠𝑒𝑐𝑖  de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie per energiesector, in W/K 
𝐻𝑇,𝑠𝑒𝑐𝑖

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie doorheen de 
scheidingsconstructies van het verliesoppervlak van energiesector i, in W/K  

𝐻𝑇,𝑠𝑒𝑐𝑖
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie doorheen de bouwknopen van 

het verliesoppervlak van energiesector i, in W/K 
 
Er bestaan 3 opties om de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie doorheen de bouwknopen van het 
verliesoppervlak te berekenen: gedetailleerde methode (optie A), methode van de EPB-aanvaarde 
bouwknopen (optie B), forfaitaire toeslag (optie C). De berekeningsmethode is vastgelegd in bijlage VIII bij het 
Energiebesluit. De sector is het meest vertrouwd met de impact van bouwknopen via de toeslag op het K-peil. 
Deze toeslag wordt ingerekend via een toeslag op de U-waarde van elke scheidingsconstructie van het 
verliesoppervlak. Bijgevolg grijpt de berekeningsmethode van bouwknopen ook in op het E-peil, de 
oververhittingsindicator, de koelbehoefte en de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming.  
 
Het schilpeil houdt rekening met de transmissieverliezen en zal bijgevolg ook de impact van bouwknopen 
inrekenen op basis van de gekende opties.  

  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
29.03.2016 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 pagina 69 van 173 

4.3 ENERGIEPRESTATIE NIEUWBOUW RESIDENTIEEL 

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van de bestaande referentie van het E-peil en introduceert een nieuwe 
referentie. De kostenoptimaliteit van het aanscherpingspad wordt geëvalueerd. De resultaten voor de nieuwe 
en de bestaande E-peildefinitie worden vergeleken. Daaruit besluit het VEA dat het aangewezen is het 
voorziene aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van residentiële gebouwen te behouden. 

 Evaluatie bestaande energieprestatie-indicator 4.3.1

In Vlaanderen wordt het E-peil uitgedrukt als:  

𝐸 = 100 ∙
𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠

𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑓
 

Echar ann prim en cons is de som  van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, sanitair warm water en 
hulpenergie, verminderd met de opgewekte hernieuwbare energie. Echar ann prim en cons,ref is het referentiegebruik 
dat bepaald wordt op basis van de vorm (het verliesoppervlakte), de grootte (het beschermd volume) en het 
bewust ventilatiedebiet van de woning.  
 
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de huidige referentie van het E-peil, afgetoetst aan de ervaringen en 
verwachtingen van de sector en in vergelijking met de uitdrukking van het E-peil in de andere gewesten.  

4.3.1.1 Analyse huidige E-peilreferentie  

Om het niveau van het maximaal E-peil in 2006 vast te leggen op E100, werd uitgegaan van een 
referentiemaatregelenpakket van materialen en installaties. Dat referentiemaatregelenpakket kwam overeen 
met de standaard bouwpraktijk voor 2006. De E-peilreferentie, dit is de noemer van het E-peil, werd bepaald 
op basis van een regressie. Om de regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 (a1 = 115, a2 = 70, a3 = 105) te bepalen, 
werden de geometrieën van 192 eengezinswoningen en volledige appartementsgebouwen uit de SENVIVV-
studie gebruikt. De constanten a1, a2 en a3 werden zo bepaald dat het referentiemaatregelenpakket - 
toegepast op de geometrie van de SENVIVV-gebouwen (warmteverliesoppervlak, beschermd volume en 
bewust ventilatiedebiet) -, voor 95% van de gebouwen een E-peil lager dan 100 opleverde, en gemiddeld in 
een E-peil E95 resulteerde.  
 
Bij de analyse van het E-peil in de studie EPB-eisenpakket, zijn twee aspecten betreffende de noemer 
onderzocht, met name de gebruikte regressiemethode en de representativiteit van de SENVIVV-gebouwen.  
 
De regressiemethode (lineair of niet-lineair), het aantal regressiecoëfficiënten en het al dan niet introduceren 
van een correctieterm voor kleine volumes, bepalen de berekende regressiecoëfficiënten en het resulterende 
E-peil. De waarden van de regressiecoëfficiënten werden bepaald bij de invoering van de regelgeving. De 
rekenmethode werd sinds 2006 al verschillende keren gewijzigd: bijv. invoering bouwknopen, invoering 
Epicool, invoering aftopping volume, … De waarden van de regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 werden echter 
niet geüpdatet. Dit heeft als gevolg dat de SENVIVV-woningen met toepassing van het 
referentiemaatregelenpakket vandaag geen gemiddeld E-peil van E95 meer halen.  
 
In de beleidsondersteunende studie werd onderzocht of de toenmalig gekozen woningen nog representatief 
zijn voor de huidige nieuwbouw. Hoofdstuk 7.2.1 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket beschrijft 
de verschillen tussen de typologische verdeling van de set woningen uit de SENVIVV-studie en de woningen in 
de energieprestatiedatabank. Bouwgewoontes veranderen immers doorheen de tijd. Een aantal van deze 
veranderingen hebben geleid tot kleinere en compactere woningen, en een verhoogd aantal 
nieuwbouwappartementen. De originele set van 192 woningen uit de SENVIVV-studie werd daarom uitgebreid 
met 11 kleine studio’s en appartementen. De regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 werden bij die wijzigingen 
echter niet geactualiseerd. 
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4.3.1.2 Kleine woningen 

De stakeholders ervaren dat de E-peil-eis moeilijker haalbaar is voor kleine woningen. Uit de studie blijkt dat 
kleine woningen in Vlaanderen momenteel niet  worden benadeeld, zie Figuur 22. De figuur toont het E-peil 
voor een 1000-tal gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers in functie van de bruto vloeroppervlakte. De 
variatie in E-peil bij een variërende bruto vloeroppervlakte is beperkt. Voor MP4 en MP5 is het E-peil zelfs 
lager voor de kleinste woningen. De benadeling van kleine gebouwen was wel het geval voordat in 2014 (voor 
nieuwe vergunningsaanvragen), een correctie werd aangebracht in de formule van het referentieverbruik van 
het E-peil. Dit bood een oplossing voor EPW-eenheden met een volume kleiner dan 192 m³, meestal kleine 
appartementen. 
 

 

Figuur 22: Invloed bruto vloeroppervlakte op het E-peil voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

4.3.1.3 Weinig compacte woningen 

De stakeholders ervaren dat de E-peileis moeilijker haalbaar is voor weinig compacte woningen. De 
compactheid is sterk afhankelijk van de grootte van het gebouw. Zoals reeds eerder uitgelegd (hoofdstuk 
4.2.1.2), beoordeelt de compactheid zowel de grootte als de efficiëntie van een geometrie.  In hoofdstuk 
4.3.1.2 werd besloten dat kleine woningen momenteel niet benadeeld worden in het E-peil t.o.v. grotere 
gebouwen.  
 
De compactheid is geen optimale maatstaf om de efficiëntie van geometrieën met elkaar te vergelijken. De 
uitvoerders van de studie EPB-eisenpakket stellen voor om de vormefficiëntie te gebruiken om de efficiëntie 
van een geometrie te beoordelen (zie hoofdstuk 4.2.2.2). De vormefficiëntie voor gebouwen met dezelfde 
geometrie, maar een verschillende grootte is immers gelijk. Het E-peil ligt lager voor vormefficiënte woningen, 
al is dit effect voor maatregelenpakketten met een zeer performante schil heel beperkt, zie Figuur 23. 
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Figuur 23: Invloed vormefficiëntie op het E-peil voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

4.3.1.4 Verschillen tussen typologieën 

De stakeholders ervaren dat appartementen worden benadeeld t.o.v. eengezinswoningen. De studie EPB-
eisenpakket onderzocht of het E-peil rijwoningen en appartementen (meer efficiënte typologieën) benadeelt 
t.o.v. vrijstaande woningen en halfopen bebouwingen (minder efficiënte typologieën). De uitvoerders van de 
studie EPB-eisenpakket stellen vast dat bij toepassing van een uniform maatregelenpakket  appartementen en 
rijwoningen een lager E-peil bekomen dan de minder efficiënte typologieën, zie Figuur 24. In dat opzicht lijkt 
de ervaring van de stakeholders ongegrond.  
 

 

Figuur 24: Resultaat E-peil bij toepassing van maatregelenpakket MP1 op de verschillende typologieën 

De uitvoerders onderzochten ook de werkelijke gebouwde E-peilen uit de energieprestatiedatabank (ASIS-
situatie). Figuur 25, waarbij op elke typologie de maatregelen werden toegepast zoals ze in realiteit zijn 
uitgevoerd, toont een genuanceerder beeld. De appartementen, zoals ze momenteel zijn gebouwd, behalen 
niet over de volledige distributie het laagste E-peil.  
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Figuur 25: Resultaat E-peil bij toepassing van de ASIS-situatie op de verschillende typologieën 

De studie EPB-eisenpakket toont aan dat de laagste E-peilen voor de vrijstaande woningen beduidend lager 
liggen dan de laagste E-peilen voor de overige typologieën. Dit kan te maken hebben met de grotere 
mogelijkheid tot het plaatsen van PV-panelen en zonneboilers. Ook vereisen vrijstaande woningen meestal 
een groter budget en worden deze minder gebouwd als opbrengsteigendom, waardoor bouwheren  (kunnen) 
investeren in energiebesparende maatregelen en er meer “voorlopers” zijn. Er is echter ook een groep 
vrijstaande woningen die minder vooruitstrevend bouwt, waarvoor de E-peil spreiding meer aanleunt bij de 
andere eengezinswoningen.  
 
Een vergelijking tussen de halfopen bebouwingen en de gesloten bebouwingen toont een gelijkaardig, maar 
minder uitgesproken beeld. De laagste E-peilen worden gehaald voor halfopen bebouwingen. De minder 
vooruitstrevende halfopen bebouwingen behalen echter een hoger E-peil dan de gesloten bebouwingen van 
dezelfde categorie. 
 
Samengevat lijkt de bezorgdheid van stakeholders over appartementen en rijwoningen niet volledig terecht, 
en lijken de lagere E-peilen het gevolg van de toepassing van een minder performante schil en/of technieken. 
Het is wel zo dat bepaalde technologieën in appartementen moeilijker toe te passen zijn. Zo is het niet altijd 
mogelijk om PV of een zonneboiler te plaatsen, zorgen collectieve verwarmingssystemen voor bijkomende 
distributieverliezen en is de voorverwarming of –koeling van ventilatielucht d.m.v. grondbuizen niet altijd 
toepasbaar. 
 
Hoofdstuk 7.2.2 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket bevat meer informatie over de 
bezorgdheden van de sector rond kleine, weinig compacte gebouwen en de efficiëntie van verschillende 
typologieën. 
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4.3.1.5 Dubbele verwachtingen E-peilindicator 

Uit de bevraging van de stakeholders betreffende hun verwachtingen rond de energieprestatie-indicator, blijkt 
dat veel stakeholders een dubbele verwachting hebben van het E-peil: 

 het E-peil moet woningen waarbij dezelfde inspanningen geleverd zijn (vb. zelfde U-waarden, zelfde 
ventilatiesysteem, …) gelijkwaardig behandelen; 

 het E-peil moet het mogelijk maken om het energieverbruik tussen woningen te vergelijken. 
 
Deze twee verwachtingen zijn niet combineerbaar in één energie-indicator. Indien volgens de eerste 
verwachting bij een identiek E-peil eenzelfde ‘inspanning’ wordt geleverd in een vrijstaande woning als in een 
appartement, dan zal het appartement in absolute termen uiteraard nog altijd minder energie verbruiken. 
Indien volgens de tweede verwachting beide typologieën een identiek primair energieverbruik hebben (Echar), 
dan zal de vrijstaande woning een grotere Echar,ref hebben wegens het grotere verliesoppervlak, waardoor dit 
een lager E-peil oplevert. 

4.3.1.6 Verschillen met eisenpakket in Brussel en Wallonië 

Tabel 27 maakt een vergelijking van het EPB-eisenpakket voor residentiële nieuwbouw in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel. De EPB-eisenpakketten van de gewesten verschillen en dit is voor de stakeholders een 
extra moeilijkheid. De verschillen bestaan omdat de energieprestatieregelgeving een gewestelijke 
bevoegdheid is en elke overheid de voorbije jaren andere beleidsaccenten legde.  
 
Uniformiteit in de EPB-indicatoren is een belangrijke wens van de stakeholders. De evaluatie van het EPB-
eisenpakket is een kans voor het afstemmen van de EPB-indicatoren tussen de verschillende gewesten. Het 
afstemmen van de EPB-indicatoren staat los van de uiteindelijke eisenniveaus die de verschillende gewesten 
kunnen vastleggen.   
 

Vlaanderen Wallonië Brussel (2015) 

 Umax en Rmin – eisen op 
component niveau 

 K-peil (max K40) – 
isolatiekwaliteit op 
gebouwniveau 

 NEBrv (max 70 kWh/m² of 
(100 – 25*c) kWh/m²) – 
netto energiebehoefte voor 
ruimteverwarming van een 
EPB-eenheid 

 E-peil (max E60) – algemeen 
energieprestatie van een 
EPB-eenheid  

 Binnenklimaat eis: ventilatie 
eis en oververhittingseis 

 Eis m.b.t. hernieuwbare 
energie 

 

 Umax en Rmin – eisen op 
component niveau 

 K-peil (max K35) – 
isolatiekwaliteit op 
gebouwniveau 

 Espec (max 130 kWh/m².j) – 
primair energieverbruik voor 
ruimteverwarming, 
ruimtekoeling (al dan niet 
fictief), sanitair warm water, 
hulpenergie, fotovoltaïsche 
energie en energie 
opgewekt door cogeneratie 
in een EPB-eenheid 

 Ew-peil (max Ew80) – 
algemeen energieprestatie 
van een EPB-eenheid 

 Binnenklimaat eis: ventilatie 
eis en oververhittingseis 

 

 Umax en Rmin – eisen op 
component niveau 

 Enet,heat (max 15 kWh/m².j of 
X kWh/m².j) – netto 
energiebehoefte voor 
ruimteverwarming van een 
EPB-eenheid 

 Eprim (max 45 of 45+(1.2*(X-
15))) – jaarlijks primair 
energieverbruik van een 
EPB-eenheid 

 Binnenklimaat eis: ventilatie 
eis en oververhittingseis 
 

Tabel 27: Vergelijking van het EPB-eisenpakket in Vlaanderen, Wallonië en Brussel voor residentiële nieuwbouw. 

Onderzoek van het Ew-peil in Wallonië leert dat voor bepaalde maatregelenpakketten kleine woningen 
aanzienlijk hogere Ew-peilen behalen dan grotere woningen. Ook wordt binnen eenzelfde typologie soms een 
hoger Ew-peil gevonden voor de efficiënter vormgegeven woningen. De onderzoekers van de studie EPB-
eisenpakket beschouwen deze resultaten als ongewenst effecten.  
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 74 van 173 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 29.03.2016 
 

De verschillende berekeningsmethodes voor de referentie van de energieprestatie-indicator in Vlaanderen en 
Wallonië is voor de stakeholders die over het hele land actief zijn in de woningbouw, een extra moeilijkheid. 
De ene woning behaalt een laag E-peil in Vlaanderen maar een hoog Ew-peil in Wallonië, terwijl voor een 
andere woning dit soms omgekeerd het geval is. Figuur 26 toont hoe het E-peil eisenniveau van 2016 (E50) 
overeenkomt met een enorme spreiding in Ew-peil (Ew40 – Ew100, merendeel tussen E40 en E70). 

 

Figuur 26: Correlatie E-peil en Ew-peil bij toepassing van MP4 op de vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

Omdat de referentie van de energieprestatie-indicatoren in beide gewesten verschilt, is er geen vast verband 
tussen E-peil en Ew-peil. Het Ew-peil is duidelijk afhankelijk van de typologie en het toegepaste 
maatregelenpakket (Figuur 27 en Figuur 28). 
 

 

Figuur 27: Correlatie E-peil en Ew-peil voor vrijstaande woningen 
met 3 slaapkamers 

 
Figuur 28: Correlatie E-peil en Ew-peil voor gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers 
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 Een nieuwe uitdrukking van de energieprestatie-indicator voor residentiële gebouwen  4.3.2

Dit hoofdstuk beschrijft de  nieuwe normalisatie voor de energieprestatie-indicator die in de studie EPB-
eisenpakket werd uitgewerkt.  
 

4.3.2.1 Resultaten studie EPB-eisenpakket 

De onderzoekers van de studie EPB-eisenpakket stellen een nieuwe normalisatie van de energieprestatie-
indicator voor op basis van de average building approach. Het voorstel bevat daarnaast een correctie op de 
teller van het E-peil die op een ‘aanvaardbare’ manier  differentieert tussen verschillende gebouwtypologieën. 
Dit hoofdstuk behandelt tot slot de naam en de berekening van deze ‘gewijzigde’ energieprestatie-indicator 
(deze noemt in de studie EPB-eisenpakket de ‘e-coëfficiënt’ en ‘Eavg, MP7’).  
 
De huidige normalisatie van de energieprestatie-indicator, het referentieverbruik in de noemer van het E-peil, 
is een regressie. De evaluatie van de huidige normalisatie wordt behandeld in hoofdstuk 4.3.1.1. In de studie 
EPB-eisenpakket werden twee alternatieve normalisaties voorgesteld voor de nieuwe primaire energie-
indicator: de notional building approach en de average building approach.  
 
Bij de notional building approach wordt het referentieverbruik berekend door een vast maatregelenpakket, 
een referentiepakket, toe te passen op een woning met dezelfde geometrische kenmerken (grootte, 
verliesoppervlakte, raamoppervlakte en –oriëntatie, …). De studie toont aan dat de keuze van een 
referentiepakket de resultaten bij  de notional building approach enorm beïnvloedt. Daarnaast worden kleine 
en vormefficiënte woningen en typologieën soms sterk benadeeld afhankelijk van het gekozen 
referentiepakket en toegepaste maatregelenpakket. Meer informatie over de notional building approach is 
beschreven in hoofdstuk 7.3.1 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket. 
 
Bij de average building approach wordt het referentieverbruik berekend door een vast referentiepakket toe te 
passen op een fictieve woning. Die fictieve woning is een  woning met hetzelfde volume als de betreffende 
EPB-eenheid maar met gemiddelde eigenschappen voor de andere geometrische kenmerken 
(verliesoppervlakte, glasoppervlakte, …). De geometrische eigenschappen van deze ‘gemiddelde’ woning, die 
corresponderen met een gegeven volume, zijn bepaald op basis van de SENVIVV-geometrieën. Doordat er een 
vast verband is tussen het volume en de verliesoppervlakte bij deze benadering, is de invloed van het 
referentiepakket op het eindresultaat bij de average building approach veel beperkter. De normalisatie via de 
average building approach leidt tot gelijke E-peil resultaten, ongeacht de grootte van de woning. Deze 
normalisatie stimuleert vormefficiëntere woningen en typologieën door het reële gebouw te vergelijken met 
een ‘gemiddeld’ gebouw van hetzelfde volume. Meer informatie over de average building approach is 
beschreven in hoofdstuk 7.3.2 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket. De average building 
approach genoot de voorkeur van de meerderheid van de stakeholders (resultaat online enquête na 
stakeholderoverleg 2, zie hoofdstuk 7.3.3 en bijlage D van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket).  
 
Bij toepassing van de average building approach als normalisatie heeft de keuze van het referentiepakket 
slechts een beperkte invloed op het resultaat van de primaire energie-indicator. De studie onderzocht twee 
referentiemaatregelenpakketten: het maatregelenpakket dat in 2006 werd gebruikt om de regressie op te 
stellen, en een maatregelenpakket, gebaseerd op gemiddelde systemen uit de energieprestatiedatabank, zie 
hoofdstuk 7.5.3 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket. 
 
Het VEA stelt voor om het referentiemaatregelenpakket dat in 2006 werd gebruikt om de 
regressiecoëfficiënten voor de referentie van het E-peil te bepalen, te behouden. Dit referentiepakket komt 
overeen met MP7 in de studie EPB-eisenpakket (zie Tabel 8). Dit biedt een vorm van continuïteit. Voor 
informatie over het referentiepakket wordt verwezen naar 7.5.2 van het eindrapport van de studie EPB-
eisenpakket. Bovendien wordt bij toepassing van dit pakket een patrimoniumgemiddelde waarde bekomen 
van de nieuwe energieprestatie-indicator die zo goed als identiek is aan de patrimoniumgemiddelde waarde 
van het huidige E-peil. Dit heeft als voordeel dat het geplande verstrengingspad van het E-peil behouden kan 
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blijven voor de nieuwe primaire energie-indicator. Meer informatie over de vergelijking tussen de nieuwe 
primaire energie-indicator en het E-peil vindt u in hoofdstuk 4.3.2.2. 
 
Voor gebouwen met een volume tussen 100m³ en 800m³ komt  de nieuwe referentie van het E-peil Echar ann prim 

en cons,ref bij benadering overeen met de volgende formule:  
𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑓 =  −0,02 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

2 + 60,923 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊 + 5323,7  [𝑘𝑊ℎ] 
𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑟𝑒𝑓 =  −0,0721 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

2 + 219,32 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊 + 19165  [𝑀𝐽] 
 
Figuur 29 toont hoe de nieuwe referentie van het E-peil uitsluitend functie is van het volume van de EPW-
eenheid.  

 

Figuur 29: Berekening Echar,ref voor Eavg,MP7 i.f.v. het volume van de EPB-eenheid 

De volledige berekeningsmethode van de nieuwe referentie van het E-peil is beschreven in hoofdstuk 7.5.1 
van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket.  
 
Net zoals bij het S-peil stellen de onderzoekers voor om een correctie toe te passen door de 
transmissieverliezen naar aangrenzende verwarmde ruimtes in te rekenen (opnieuw rekening houdend met 
een temperatuurreductiefactor). Hierdoor liggen de resultaten voor de verschillende typologieën dichter bij 
elkaar, maar blijft er nog altijd een sterke incentive bestaan naar efficiëntere typologieën. Dit komt tegemoet 
aan de bezorgdheden van de stakeholders over de haalbaarheid van het huidig E-peilniveau voor 
appartementen en rijwoningen (Figuur 30 en Figuur 31). De transmissieverliezen naar aangrenzende 
verwarmde ruimtes beïnvloeden, zoals bij het S-peil, de voorgestelde energieprestatie-indicator. Dit is een 
nieuwe incentive die niet aanwezig is in de bestaande indicatoren. De aannames voor dit type 
scheidingsconstructies in de studie EPB-eisenpakket worden in hoofdstuk 4.2.2.4 meer in detail behandeld.  
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Figuur 30: Aangepaste E-peilindicator zonder correctie gemene 
muur voor de verschillende gebouwtypologieën 

 

Figuur 31: Aangepaste E-peilindicator met correctie gemene 
muur voor de verschillende gebouwtypologieën 

 
De berekeningsmethode van de teller van het E-peil, het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van 
het EPW-volume, blijft ongewijzigd met uitzondering van de berekening van de transmissieverliezen. Voor de 
berekening van de transmissieverliezen wordt in het voorstel, net zoals in het S-peil, rekening gehouden met 
de transmissieverliezen door gemene muren. 

4.3.2.2 Vergelijking nieuwe voorstel met huidig E-peil 

Dit hoofdstuk vergelijkt de voorgestelde indicator met het huidig E-peil. Zo wordt de impact van het voorstel 
ingeschat. Vervolgens wordt behandeld hoe de voorgestelde indicator omgaat met kleine woningen, weinig 
compacte woningen en het onderscheid tussen verschillende gebouwtypologieën. Tot slot komt de impact van 
toekomstige wijzigingen aan de EPB-rekenmethode op de voorgestelde indicator aan bod.  
 
Volgende tabellen tonen de volume-gewogen gemiddelde indicatorwaarden van het nieuwe en het huidige E-
peil per typologie. Het volume-gewogen gemiddelde van een reeks getallen is een gemiddelde waarvan de 
waarde beïnvloed wordt door het volumeaandeel van de woningen. De argumentatie voor het toepassen van 
een volume-gewogen gemiddelde is dat een E-peil verlaging voor een grote woning leidt tot een grotere 
energiebesparing dan een E-peilverlaging van een kleinere woning, waardoor dit zwaarder mag doorwegen.  Er 
wordt ook een patrimonium-gemiddelde waarde berekend. Dit is een gewogen gemiddelde dat rekening 
houdt met het voorkomen van de typologie in de EPB-database, en het volume van de typologie.  
 
Bij de interpretatie van de indicator-waarden per typologie is het belangrijk om te weten dat de 
maatregelenpakketten voor woningen niet altijd identiek zijn aan deze voor appartementen. De 
maatregelenpakketten zijn identiek voor MP1, MP4, MP5 en MP7, maar verschillen voor MP2, MP3 en MP6. 
Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 bevatten de volledige informatie over de verschillende maatregelenpakketten in. 
 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 54,41 60,32 67,73 71,62 78,39 77,46 69,03 

Huidig E-peil 57,37 59,32 67,84 70,36 72,27 71,35 66,63 

verschil -2,96 1,00 -0,11 1,27 6,12 6,11 2,39 

Tabel 28: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP1 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 51,91 56,62 49,62 54,68 61,74 61,28 56,77 

Huidig E-peil 58,74 59,55 50,87 54,12 56,84 56,39 56,38 

verschil -6,83 -2,93 -1,25 0,57 4,89 4,89 0,40 

Tabel 29: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP2 
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 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 48,77 53,75 32,54 36,40 42,17 42,65 43,64 

Huidig E-peil 54,08 55,73 32,70 35,77 38,70 39,17 43,24 

verschil -5,30 -1,98 -0,16 0,63 3,47 3,49 0,40 

Tabel 30: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP3 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 33,37 38,95 43,70 47,51 52,89 53,22 45,78 

Huidig E-peil 36,94 41,23 44,47 46,89 48,68 48,96 45,16 

verschil -3,58 -2,27 -0,77 0,63 4,21 4,26 0,64 

Tabel 31: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP4 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 28,33 32,58 27,73 31,67 36,36 33,57 32,04 

Huidig E-peil 34,01 37,19 28,35 31,34 33,49 30,89 32,75 

verschil -5,68 -4,62 -0,62 0,33 2,88 2,68 -0,71 

Tabel 32: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP5 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 32,20 35,16 12,51 17,70 25,94 25,09 25,41 

Huidig E-peil 36,41 36,79 9,73 16,45 23,54 22,85 24,85 

verschil -4,22 -1,63 2,78 1,25 2,40 2,24 0,56 

Tabel 33: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP6 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 93,64 100,65 118,20 122,89 131,64 131,74 117,43 

Huidig E-peil 107,16 106,84 122,35 121,94 121,42 121,35 116,71 

verschil -13,51 -6,19 -4,15 0,95 10,22 10,39 0,72 

Tabel 34: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor MP7 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

Voorstel E-peil 64,42 68,41 77,01 80,64 84,25 82,33 76,53 

Huidig E-peil 78,38 78,35 81,61 80,72 77,70 76,24 78,55 

verschil -13,96 -9,94 -4,60 -0,08 6,55 6,09 -2,02 

Tabel 35: Vergelijking nieuw en huidig E-peil voor de ASIS-situatie 

Een aantal stakeholders waren bezorgd dat het huidige E-peil kleine woningen benadeelt. Figuur 32 (zie ook 
7.2.2 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket) toont aan dat er voor de sommige 
maatregelenpakketten (MP1) inderdaad een hogere indicatorwaarde gevonden wordt voor kleinere woningen, 
al is dit effect beperkt. Voor andere pakketten (MP4 en MP5) behalen de kleinere woningen wel een lagere 
indicatorwaarde. Het nieuwe E-peil (Eavg,MP7) behandelt woningen met een verschillende grootte in principe op 
eenzelfde basis er van uitgaand dat deze eenzelfde vormefficiëntie hebben. Figuur 33 toont voor het nieuwe E-
peil (Eavg,MP7) dat kleinere woningen, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere indicatorwaarde 
behalen. Dit is te wijten aan het verband tussen de bruto vloeroppervlakte en de vormefficiëntie van de 
woningen: grote woningen kennen een lagere vormefficiëntie dan kleinere woningen.  
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Figuur 32: Invloed bruto vloeroppervlakte op het huidige E-peil 
voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

   

Figuur 33: Invloed bruto vloeroppervlakte op het nieuwe E-peil, 
Eavg,MP7, voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Er waren ook bezorgdheden over de haalbaarheid van de huidige E-peil-eis voor weinig ‘compacte’ woningen. 
Zoals meermaals besproken, is het belangrijk om de ‘vormefficiëntie’ te scheiden van de grootte van de 
woning, om de impact van de grootte van de woningen uit te schakelen en enkel de efficiëntie van de 
geometrie te beoordelen. Figuur 34 (zie ook 7.2.2 van het eindrapport van de studie EPB-eisenpakket) toont 
aan dat efficiënter vormgegeven woningen voor een aantal maatregelenpakketten (MP1, MP4) een beperkt 
lagere indicatorwaarde behalen, voor andere pakketten (MP5) is deze daling echter niet te zien. Figuur 35 
toont dat het nieuwe E-peil (Eavg,MP7), ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere indicatorwaarde 
behaalt voor vormefficiëntere woningen. Het nieuwe E-peil zal het verbeteren van de vormefficiëntie dus 
stimuleren.  
 

 

Figuur 34: Invloed vormefficiëntie op het huidige E-peil voor 
gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

   

Figuur 35: Invloed vormefficiëntie op het nieuw E-peil, Eavg,MP7 , 
voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

De stakeholders ervaren ook dat de huidige E-peileis moeilijker haalbaar is voor efficiëntere typologieën, zoals 
de appartementen en rijwoningen. Figuur 24 toont aan dat dit niet het geval is bij toepassing van een uniform 
maatregelenpakket. Voor de werkelijk gebouwde ASIS-situatie toont Figuur 25 echter wel een groep 
appartementen met hogere indicatorwaarden. Dit is onder andere te verklaren doordat een aantal E-peil 
verlagende technologieën moeilijker in appartementsgebouwen kunnen worden toegepast. Het nieuwe E-peil 
(Eavg,MP7) behaalt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere indicatorwaarde voor vormefficiëntere 
typologieën. In vergelijking met het huidige E-peil is het onderscheid tussen de typologieën duidelijker 
aanwezig. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 36.  
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Figuur 36: Resultaat van het nieuw E-peil (Eavg,MP7 ) bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

Uit Tabel 28 tot en met Tabel 35 blijkt dat de patrimonium-gemiddelde waarden van het nieuwe E-peil zeer 
beperkt afwijkt van het huidige E-peil. Per typologie treden echter aanzienlijke verschillen op. Zo zullen de 
appartementen met de nieuwe indicator een lagere indicator-waarde bekomen, terwijl deze voor de minder 
efficiënte typologieën stijgt.  
 
In de huidige uitdrukking van het E-peil leidt een wijziging van de EPB-rekenmethode enkel tot een aangepaste 
berekening van de teller van het E-peil. Ondanks verschillende wijzigingen van de EPB-rekenmethode werd de 
referentie van het E-peil tot nu toe niet aangepast. Dit zorgde voor een aantal impliciete verstrengingen van de 
E-peileis. Bij de nieuwe uitdrukking van het E-peil leidt een wijziging van de EPB-rekenmethode tot zowel een 
aanpassing van de teller van het E-peil als de noemer. Het nieuwe E-peil zal dus minder impact ondervinden 
van een methodewijzing. Met het nieuwe E-peil zullen impliciete verstrengingen niet meer voorkomen.  

4.3.2.3 Communicatie energieprestatie-indicator 

Bij een aanpassing van de referentie van de primaire energie-indicator stelt de vraag zich of de naam E-peil al 
dan niet behouden kan blijven. De nieuwe indicator wijkt enerzijds zodanig af van de huidige indicator, dat een 
nieuwe naam wenselijk is. Een nieuwe naam zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen beiden indicatoren. 
Anderzijds is het E-peil als naam en beleidstool momenteel goed ingeburgerd en zijn de wijzigingen die worden 
voorgesteld,  niet zoveel anders dan de wijzigingen aan de EPB-rekenmethode van het verleden. Zo werd  bijv. 
bij het inrekenen van bouwknopen de naam van het E-peil ook niet gewijzigd. Het behouden van de term E-
peil biedt in dit opzicht een voordeel en vermijdt een breuk in de communicatie naar bouwheren en 
stakeholders toe. Omwille van deze laatste reden stelt het VEA voor om de naam E-peil te behouden. De 
uitvoerders van de studie stellen voor om de nieuwe primaire energie-indicator te benoemen als de e-
coëfficiënt en de factor 100 te laten wegvallen in de berekening van de indicatorwaarde. Voor het E50-niveau 
wordt zo een overeenkomstig e0,50-niveau bekomen. Het VEA stelt voor om dit voorstel niet te weerhouden.  
 
Hoofdstuk 4.3.1.5 geeft aan dat verschillende stakeholders meerdere en tegenstrijdige verwachtingen hebben 
met betrekking tot de energieprestatie-indicator:   

 het E-peil moet woningen waarbij dezelfde inspanning geleverd zijn (vb. zelfde U-waarden, zelfde 
ventilatiesysteem, …) gelijkwaardig behandelen; 

 het E-peil moet het mogelijk maken om het energieverbruik tussen woningen te vergelijken. 
 
Het E-peil kan enkel deze eerste verwachting ‘deels’ inlossen. ‘Deels’ omdat dit ook weer tegenstrijdig is met 
het willen bevoordeligen van vormefficiëntie. Om aan de tweede verwachting tegemoet te komen is het 
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belangrijk om in de communicatie de aandacht te vestigen op het karakteristiek primair energieverbruik, naast 
het E-peil. Vooral het karakteristiek primair energieverbruik mag in het energieprestatiecertificaat meer in de 
verf worden gezet. Ook is het kunnen vergelijken van deze parameter tussen verschillende woningen een 
belangrijke vraag van bepaalde sectororganisaties (bijvoorbeeld de bankensector). Figuur 37 toont een 
voorbeeld van visuele vormgeving om aan het certificaat toe te voegen om het karakteristiek energieverbruik 
te kunnen kaderen t.o.v. de rest van de nieuwbouwwoningen. Een geschikte communicatie kan helpen om de 
link te leggen tussen energiezuinig bouwen en financiering met behulp van energieleningen.  
 

 

Figuur 37: voorbeeld visuele vormgeving energieverbruik t.o.v. de rest van het nieuwbouwpatrimonium 

 Het aanscherpingspad voor nieuwe residentiële gebouwen 4.3.3

Naar aanleiding van de evaluatie in 2013 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, 
E40 in 2018 en E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens voldoen aan de BEN-eisen (bijna-
energieneutraal). Woningen met bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 moeten het E30-peil respecteren. 
 

 
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, laat het VEA om de twee jaar 
de kostenoptimale E-peilen onderzoeken (zie 4.1.3). Indien nodig, kan dit vooropgestelde pad worden 
bijgestuurd. 

Figuur 38: Aanscherpingspad voor nieuwe wooneenheden 
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4.3.3.1 Resultaten studie kostenoptimum residentieel 

De studie kostenoptimum toont in hoofdstuk 7 en 8 aan dat de macro-economische optima voor woningen 
weinig zijn verschoven t.o.v. de vorige studie uit 2012. Het E-peil van E50 (eisenniveau vanaf 1 januari 2016) 
blijft het kostenoptimale niveau. Dat is het niveau waarbij de totale actuele kosten over de onderzochte 
levensduur het laagst zijn. De totale actuele kost (TAK) is een economische parameter die de som bedraagt van 
alle jaarlijkse kosten, geactualiseerd naar het beginjaar van de investering. Deze parameter rekent zowel de 
investeringskosten in als de gebruikskosten, zoals energiekosten, vervangingskosten en onderhoudskosten. 
Meer info over deze en andere economische parameters zijn beschreven in hoofdstuk 3 van het eindrapport 
van de studie kostenoptimum residentieel. 
 
De paretofronten zijn wel iets vlakker in vergelijking met de vorige studie, er is dus eerder een kostenoptimaal 
gebied tussen E20 en E50. De kostenoptimale zone in onderstaande tabellen is de zone waarvan de totale 
actuele kost ten hoogste 1% hoger ligt dan bij het optimum. Alle E-peilen in deze ruime zone kunnen dus 
bekomen worden met een zeer beperkte toename van de optimale totale actuele kost. Dit illustreert de 
vlakheid van de paretofronten. 
 

 Kostenoptimaal 
E-peil (-) 

Kostenoptimale zone 
E-peil (-) 

Kostenoptimaal E-
peil 2012 (-) 

Rijwoning  43 20 - 56 43 

Halfopen woning 1 44 18 - 56 43 

Halfopen woning 2 51 48 - 56 - 

Vrijstaande woning 1 46 22 - 57 46 

Vrijstaande woning 2 47 22 - 57 45 

Appartement gemiddeld -2 (31 zPV) -11 - 45 50 

Appartement midden-onder -5 (28 zPV) -14 - 30 41 

Appartement midden-midden -13 (26 zPV) -26 - 1  34 

Appartement zij-boven 1 (33 zPV) -8 - 21 36 

Tabel 36: Macro-economische resultaten voor de verschillende referentiewoningen 

Het basisscenario moet volgens de verordening van de Europese Commissie rekenen met een discontovoet 
van 3%. De discontovoet of actualisatievoet wordt gebruikt voor de berekening van de totale actuele kost (zie 
hoofdstuk 3.3.4 van het eindrapport van de studie kostenoptimum residentieel). Dit houdt in dat alle 
toekomstige inkomsten en uitgaven worden geactualiseerd of verdisconteerd naar het jaar van de investering 
(nl. 2015). Geld lenen of beschikbaar stellen, heeft namelijk zelf ook een kost. Conform de bepalingen van de 
Europese Commissie, wordt de discontovoet standaard uitgedrukt in reële termen. Dit wil zeggen dat de 
prijsevolutie van herinvesteringen, lopende kosten, energiekosten en verwijderingskosten als werkelijke 
kosten worden beschouwd, exclusief inflatie. Recente financiële waarden kunnen zakken tot 1%, wat 
historisch laag is. Een lage discontovoet (bv. 1%) bevordert investeringen, terwijl een hoge discontovoet (bv. 
5%) eerder het financieel kortetermijndenken stimuleert. Beide varianten worden in het eindrapport van de 
studie kostenoptimum residentieel besproken in hoofdstuk 7.7.4. De lagere discontovoet sluit het best aan bij 
de huidige financiële toestand en de maatschappelijke insteek van de macro-economische berekeningen. Een 
verlaging van de discontovoet naar 1% zorgt er daarnaast voor dat het optimale E-peil voor alle woningen 
onder E35 komt te liggen. 
 
Ook micro-economisch blijkt E30 en zeker E40 perfect haalbaar te zijn. De huidige subsidies volstaan dus, 
m.b.t. tot de rijwoning en halfopen woning 1 op een paar 100€ na, om het vooropgestelde E-peil in 2021 nu al 
te behalen. 
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 Kostenoptimaal 
E-peil (-) 

Rijwoning  40 

Halfopen woning 1 40 

Halfopen woning 2 29 

Vrijstaande woning 1 30 

Vrijstaande woning 2 30 

Appartement gemiddeld 29 

Appartement midden-onder 28 

Appartement midden-midden 22 

Appartement zij-boven 30 

Tabel 37: Micro-economische resultaten voor de verschillende referentiewoningen 

PV en warmtepompen worden dikwijls net niet geselecteerd voor het optimale maatregelenpakket, maar ze 
hebben wel een grote impact op het E-peil. Vooral wanneer de E-peileisen aanscherpen, zullen bouwheren 
deze technieken toepassen om nog aan de eisen te voldoen. Het risico bestaat dat voor de rest van de woning 
suboptimale beslissingen worden genomen, wat de benodigde investeringskost en de levenscycluskost kan 
opdrijven.  
 
De initiële investeringskost die van toepassing is op het moment van de bouw is echter ook als parameter in de 
berekeningen meegenomen. Enkele referentiewoningen worden hieronder vergeleken bij het basisscenario 
vanuit het standpunt van de bouwheer (micro-economisch). Daarbij wordt gerekend over een levensduur van 
30 jaar met een gemiddeld energiescenario en een discontovoet van 3%. Hetzelfde macro-economische 
scenario geeft gelijkaardige resultaten. Het referentieniveau, bovenaan elke tabel, is zo gekozen dat er net 
voldaan wordt aan alle huidige eisen (o.a. E60). Dat punt wordt dan telkens vergeleken met de verschillende 
punten op het paretofront uit de tabel. De referentie voor de verschillende woningen staat beschreven in 
hoofdstuk 4.3.2 en 4.3.3 van het eindrapport van de studie kostenoptimum residentieel. Het kostenoptimale 
niveau is telkens in het blauw aangeduid. 
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  Financiële parameters 
Energetische 
parameters 

  

TAK (€) 
Initiële 

investeringskost 
I.I. (€) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. 

referentie 
(%) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. E100 

(%) 

E-peil 
(-) 

K-peil 
(-) 

Referentie rijwoning 
            

222.613              196.952  0,0% 2,8% 56 36 

E100 
            

240.049              191.649  -2,7% 0,0% 107 36 

E100 
            

235.759              192.073  -2,5% 0,2% 95 36 

E80 
            

231.270              194.039  -1,5% 1,2% 81 32 

E70 
            

227.867              194.874  -1,1% 1,7% 69 34 

E60 
            

222.793              196.690  -0,1% 2,6% 58 34 

E50 
            

221.829              197.799  0,4% 3,2% 51 34 

E45 
            

221.781              199.788  1,4% 4,2% 44 35 

E40 
            

219.669              201.264  2,2% 5,0% 40 34 

E30 
            

220.096              205.227  4,2% 7,1% 25 34 

Tabel 38: Vergelijking micro-economische TAK en initiële investeringskosten voor de rijwoning 
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TAK (€) 
Initiële 

investeringskost 
I.I. (€) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. 

referentie 
(%) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. E100 

(%) 
E-peil (-) K-peil (-) 

Referentie halfopen 1 
            

259.137              230.053  0,0% 2,1% 59 3 

E100 
            

274.936              225.289  -2,1% 0,0% 95 33 

E100 
            

277.663              225.250  -2,1% 0,0% 101 33 

E80 
            

269.104              227.618  -1,1% 1,0% 78 33 

E70 
            

266.581              228.807  -0,5% 1,6% 71 31 

E70 
            

260.228              229.327  -0,3% 1,8% 65 34 

E60 
            

258.509              229.855  -0,1% 2,0% 59 33 

E50 
            

257.534              232.183  0,9% 3,1% 50 32 

E40 
            

255.486              236.475  2,8% 5,0% 40 28 

E30 
            

255.828              239.443  4,1% 6,3% 29 32 

Tabel 39: Vergelijking micro-economische TAK en initiële investeringskosten voor halfopen woning 1 

  

TAK (€) 
Initiële 

investeringskost 
I.I. (€) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. 

referentie 
(%) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. E100 

(%) 
E-peil (-) K-peil (-) 

Referentie vrijstaand 
2 

            
344.160              320.519  0,0% 1,6% 60 36 

E100 
            

373.696              315.601  -1,5% 0,0% 101 35 

E100 
            

370.395              315.966  -1,4% 0,1% 96 35 

E80 
            

362.263              319.012  -0,5% 1,1% 80 34 

E70 
            

346.069              319.793  -0,2% 1,3% 65 36 

E60 
            

344.160              320.519  0,0% 1,6% 60 36 

E50 
            

342.308              323.466  0,9% 2,5% 50 35 

E45 
            

341.786              324.676  1,3% 2,9% 48 35 

E30 
            

341.090              332.484  3,7% 5,3% 30 33 

E30 
            

341.210              334.616  4,4% 6,0% 28 31 

Tabel 40: Vergelijking micro-economische TAK en initiële investeringskosten voor vrijstaande woning 2 
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TAK (€) 
Initiële 

investeringskost 
I.I. (€) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. 

referentie 
(%) 

Meerkost I.I. 
t.o.v. E100 

(%) 
E-peil (-) K-peil (-) 

Referentie app. gem. 
            

192.872              167.827  0,0% 2,4% 60 36 

E100 
            

199.076              163.937  -2,3% 0,0% 101 34 

E100 
            

198.722              164.119  -2,2% 0,1% 99 33 

E80 
            

195.842              165.261  -1,5% 0,8% 80 31 

E70 
            

194.811              166.972  -0,5% 1,9% 68 35 

E60 
            

193.667              167.660  -0,1% 2,3% 59 35 

E50 
            

192.467              168.760  0,6% 2,9% 49 31 

E50 
            

192.356              168.803  0,6% 3,0% 50 28 

E40 
            

189.761              170.595  1,6% 4,1% 40 28 

E30 
            

185.985              173.969  3,7% 6,1% 29 23 

E30 
            

185.951              174.398  3,9% 6,4% 29 21 

Tabel 41: Vergelijking micro-economische TAK en initiële investeringskosten voor het gemiddeld appartement 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meerprijs inzake investeringskost voor het E50-niveau voor de 
referentiewoningen gemiddeld 0,4 % à 0,9 % bedraagt. Die meerprijzen worden bekomen door de 
investeringskosten bij het referentieniveau bij E60 te vergelijken met de investeringskosten bij E50. De 
meerprijs voor de investeringskost bij het BEN-niveau van E30, bedraagt voor de onderzochte 
referentiewoningen 3,0 % à 4,2 % bij toepassing van de kostenoptimale maatregelen. 
 

Een grondige berekening van het E-peil in een vroege fase van het ontwerp is zeer belangrijk. Het zoeken naar 
de meest optimale situatie zou zo vroeg mogelijk in het bouwproces moeten starten. De focus op 
kostenoptimale maatregelpakketten is daarbij zeer belangrijk. Het kiezen voor niet-optimale maatregelen kan 
immers een grote invloed hebben op de bouwkost (zowel op de totale actuele kosten als op de initiële 
investeringskosten). De meerkost kan bijvoorbeeld oplopen als de kostenoptimale oplossing van E60 
vergeleken wordt met de kostprijs van een maatregelenpakket waarbij men wel E50 uitkomt, maar die niet het 
kostenoptimale maatregelenpakket toepast. 
 

Ten slotte moet de energieprestatie ook zoveel mogelijk in detail worden berekend om de E-peileisen vlot te 
halen. De rekenmethode voorziet in waarden bij ontstentenis, die een veilige aanname zijn wanneer bepaalde 
gegevens niet in detail gekend zijn. Het niet gedetailleerd invoeren van o.a. de luchtdichtheid, de kwaliteit van 
het verluchtingsysteem, gecertificeerde data van de bouwmateriaal- en installatiefabrikanten, bouwknopen, 
leidinglengtes of van de regeling van het verwarmingssysteem,… leidt niet tot een meerverbruik in de realiteit, 
maar zorgt wel voor een sterke toename van het E-peil. Een nauwe opvolging, gedetailleerde berekening en 
kwaliteitsborging van deze en andere aspecten tijdens de bouw, is in het algemeen nodig om de gewenste 
doelen kostenoptimaal te bereiken.  
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4.3.3.2 Integratie met nieuwe definitie Energieprestatie-eis 

De voorgestelde aanpassing aan het E-peil uit de studie eisenpakket (zie 4.3.2) wordt in onderstaande tabellen 
vergeleken met de resultaten uit de studie naar het kostenoptimum. Het VEA berekende het kostenoptimaal 
E-peil volgens de gewijzigde definitie door telkens het macro-economische kostenoptimale maatregelenpakket 
toe te passen voor de verschillende onderzochte woningen uit de studie naar het kostenoptimum. De 
gebruikte rekentool liet niet toe om het aangepaste E-peil op een punt nauwkeurig te berekenen. Het 
werkelijke E-peil kan dus nog 1 punt lager zijn dan de vermelde waarden in Tabel 42. De verschillende types 
appartementen zijn doorgerekend met eenzelfde maatregelenpakket, het kostenoptimale maatregelenpakket 
van het gemiddeld appartement. Daardoor verschillen de berekende kostenoptimale E-peilen voor de 
appartementen in de onderstaande tabel van de individuele kostenoptimale E-peilen bekomen in de studie 
naar het kostenoptimum. Het maatregelenpakket voor het gemiddeld appartement bevat PV, de resultaten 
voor hetzelfde pakket zonder PV staan vermeld tussen haakjes.  
 

 Kostenoptimaal 
E-peil (-) 

Aangepaste E-
peil definitie 

Rijwoning  43 38 

Halfopen woning 1 44 41 

Halfopen woning 2 51 45 

Vrijstaande woning 1 46 52 

Vrijstaande woning 2 47 48 

App. midden-midden -22 (30 zPV) -2 (32 zPV) 

App. onderaan-midden -4 (39 zPV) 8 (38 zPV) 

App. Boven-zijkant 8 (48 zPV) 18 (45 zPV) 

Tabel 42: Vergelijking E-peil huidig en aangepast en verhouding tot de geplande eisenniveaus voor Ugemeen = 0,6 W/m²K 

Het berekend kostenoptimaal E-peil volgens de aangepaste definitie, bevindt zich voor alle appartementen 
(maatregelenpakket met PV) al onder het BEN-niveau. Voor de andere woningen voldoet enkel de vrijstaande 
woning 1 niet meer aan de E-peil eis voor 2016. Die woning is vergeleken met de andere vrijstaande woningen 
zeer vorminefficiënt, en werd daarom in 4.2.3 uitgesloten voor verdere analyses. De vrijstaande woning 2, de 
halfopen woning 1 en de halfopen woning 2 voldoen met het aangepaste E-peil aan het eisenniveau voor 
2016, maar niet meer aan het eisenniveau voor 2018. De rijwoning voldoet aan het eisenniveau 2018, maar 
niet meer aan het eisenniveau 2020.  
 
De invloed van de aanpassing van de definitie van het E-peil op de resultaten uit de studie kostenoptimum 
blijft beperkt tot de verwachte invloed op basis van de uitgangspunten van de studie eisenpakket:  

 De efficiëntere eengezinswoningen krijgen een lager kostenoptimaal E-peil, terwijl de minder efficiënte 
woningen net een hoger kostenoptimaal E-peil krijgen (t.o.v. de resultaten uit de studie 
kostenoptimum). 

 De appartementen hebben een groot aandeel aan gemene muren. Daardoor ondervinden ze meer 
invloed van het inrekenen van het verlies door die muren. Hoewel het een zeer efficiënte typologie 
heeft, zal een meer ingesloten appartement een significant groter warmteverlies hebben in de 
aangepaste E-peildefinitie. Een gemene muur heeft immers een beduidend slechtere U-waarde (bv. 
0,60 W/m²K) dan een buitenmuur (bv. 0,24 W/m²K). Daardoor krijgt het meest ingesloten midden-
midden appartement een iets hoger kostenoptimaal E-peil, terwijl het meest blootgestelde boven-
zijkant appartement een lager E-peil krijgt. 
 

De toepassing van de aangepaste E-peildefinitie leidt dus tot een herverdeling van de kostenoptimale E-peilen. 
Sommige woningen presteren iets beter en andere doen het iets minder. Het algemeen 
patrimoniumgemiddeld niveau van de E-peilen verandert echter niet. De algemene besluiten van de studie 
kostenoptimum uit 4.3.3.1 houden stand. Voor individuele woningen zal de aanpassing van de definitie wel 
leiden tot meer- of minderinspanningen om hetzelfde E-peil te behalen. 
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 Voorstel 4.3.4

Het VEA stelt voor om de berekeningsmethode van het E-peil op de volgende wijze aan te passen voor dossiers 
met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018:  

 inrekenen van transmissieverliezen naar aangrenzende verwarmde ruimtes, rekening houdend met een 
temperatuurreductiefactor; 

 normalisatie volgens de average building approach met toepassing van het 
referentiemaatregelenpakket dat aan de basis ligt van de regressie in de huidige E-peilberekening.  

Op basis van deze aanpassingen zullen kleine en vormefficiëntere woningen een lager E-peil behalen. Het 
nieuw E-peil laat ook toe om een onderscheid te maken tussen meer en minder efficiënte woningtypologieën.  
 
De berekening van de nieuwe E-peilreferentie in de EPB-software 3G wordt door het VEA opgenomen in de 
softwareplanning en is voorzien in de versie van januari 2017. De sector kan zo reeds vóór het invoeren van de 
S-peileis in 2018 voeling krijgen met de nieuwe E-peilreferentie voor projecten met 
vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2018. 
 
Het VEA stelt voor om het aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van residentiële gebouwen te 
behouden. De vergelijking van de resultaten van de studie eisenpakket en de studie kostenoptimum toont aan 
dat de algemene besluiten uit de studie kostenoptimum stand houden. Daaruit blijkt dat het voorziene 
aanscherpingspad haalbaar is. Het behouden van het aanscherpingspad zorgt bovendien voor een maximale 
continuïteit en voorzienbaarheid voor de bouwsector. 
 

 EPB-eisen 2016 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2020 EPB-eisen 2021 

E-peil E50 E40(*) E35(*) E30(*) 

(*) aangepaste E-peil berekening 

Tabel 43: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil nieuwe residentiële EPB-eenheden 
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4.4 ENERGIEPRESTATIE NIEUWBOUW NIET-RESIDENTIEEL 

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van het aanscherpingspad voor kantoren en scholen. Op basis van de studie 
naar het kostenoptimum stelt het VEA voor om het aanscherpingspad voor scholen te behouden. Het VEA stelt 
voor om het aanscherpingspad voor kantoren bij te sturen. De voorziene aanscherping in 2016 wordt niet 
meer bijgestuurd om de voorzienbaarheid te behouden. Daarna wordt enkel een verstrenging voorzien tot het 
nieuwe BEN-niveau van E50 in 2021 (2020 voor publieke kantoren). 
 
Daarnaast introduceert dit hoofdstuk een aanscherpingspad voor de andere niet-residentiële functies. Het VEA 
stelt voor om het kostenoptimale E-peil uit de studie naar het kostenoptimum in 2018 op te leggen en daarna 
niet verder te verstrengen.  Als de volgende studie naar de kostenoptimale E-peilen in 2017 aantoont dat het 
kostenoptimale E-peil voor een bepaalde functie verschuift, zullen de eisen worden aangepast. 

 Huidig aanscherpingspad kantoren en scholen 4.4.1

De Vlaamse regering legde in 2014 het aanscherpingspad van het E-peil voor kantoren en scholen vast: E55 in 
2016, E50 in 2018 en E45 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuw kantoor en school minstens voldoen aan de 
BEN-eisen (bijna-energieneutraal). Kantoren en scholen met vergunningsaanvraag of meldingen vanaf 2021 
moeten het E40-peil respecteren. 
 
 

Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar een 
nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig, kan dit vooropgestelde pad dan 
worden bijgestuurd. 
 

Figuur 39: aanscherpingspad kantoren en scholen 
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 E-peil-eis voor alle niet-residentiële gebouwen 4.4.2

Momenteel geldt er enkel een E-peil-eis voor woningen, kantoren en scholen. Gebouwen met een andere niet-
residentiële bestemming zoals handelsgebouwen, sportgebouwen, gebouwen met een zorgfunctie, handel, 
horeca… vallen in de categorie ‘andere specifieke bestemmingen’, afgekort “ASB”. Voor die gebouwen is er 
momenteel geen E-peil-eis. De Europese richtlijn 2010/31/EU verplicht de lidstaten om een eis op te leggen 
aan elk nieuw gebouw met mogelijke uitzonderingen voor bepaalde industrie- en landbouwgebouwen. In het 
kader van de intergewestelijke samenwerking betreffende de energieprestatieberekeningsmethode, werd 
recent de berekeningsmethode voor het E-peil voor de andere specifieke bestemmingen zoals ziekenhuizen, 
handelsgebouwen, horeca … afgewerkt. Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van 
een E-peil-eis voor alle niet-residentiële bestemmingen voor vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2017, werd 
op 18 december 2015 definitief goedgekeurd.  
 
Omdat er in niet-residentiële gebouwen vaak verschillende types bestemmingen voorkomen, die elk hun eigen 
functiespecifieke eigenschappen hebben zoals bezettingstijden, bezettingsgraad, binnentemperatuur,… houdt 
de energieprestatieberekening (bepaling van het E-peil) rekening met de opdeling in functies binnen de EPN-
eenheid. Volgende functies kunnen voorkomen: 
– logeerfunctie; 

– kantoor; 

– onderwijs; 

– gezondheidszorg met verblijf; 

– gezondheidszorg zonder verblijf; 

– gezondheidszorg operatiezalen; 

– bijeenkomst hoge bezetting; 

– bijeenkomst lage bezetting; 

– bijeenkomst cafetaria/refter; 

– handel; 

– sport – sporthal, turnzaal; 

– sport – fitness, dans; 

– sport – sauna, zwembad; 

– keuken; 

– technische ruimten; 

– gemeenschappelijk; 

– onbekende functie; 

– andere. 

 
Het E-peil van de EPN-eenheid wordt bepaald door het totaal jaarlijks karakteristiek primair energieverbruik 
van de EPN-eenheid (teller) te delen door een referentiewaarde voor het karakteristiek primair 
energieverbruik (noemer). 
 
Het referentieverbruik (noemer) houdt eveneens rekening met de verschillende functies die voorkomen in de 
specifieke EPN-eenheid. Zo kunnen bijvoorbeeld in een EPN-eenheid ‘ziekenhuis’, volgende functies 
voorkomen: gezondheidszorg met verblijf, gezondheidszorg zonder verblijf, gezondheidszorg operatiezalen, 
kantoor, bijeenkomst hoge bezetting (bv. een cafetaria), keuken en gemeenschappelijk (gangen, traphallen en 
liftkokers). De functie en de oppervlakte van elk functioneel deel bepalen het referentieverbruik. 
 
Het kostenoptimale eisenniveau voor deze verschillende functies (behalve onderwijs en kantoor volgens de 
EPU-methode) was nog niet gekend bij het opmaken van het ontwerpbesluit dat de invoering van de eisen 
voor alle niet-residentiële gebouwen voorziet. Ook het BEN-niveau en een aanscherpingspad voor deze 
functies liggen nog niet vast. 
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 Resultaten studie kostenoptimum niet-residentieel 4.4.3

In de studie naar het kostenoptimum (zie 4.1.4) werden verschillende scenario’s doorgerekend voor 11 
gebouwen met in totaal 26 functies. Zoveel mogelijk verschillende functies werden onderzocht, indien 
mogelijk meerdere keren. Voor de functie ‘bijeenkomst lage bezetting’ (bv. museum, bibliotheek) was er 
echter geen gebouw ter beschikking. Als basisscenario werd het macro-economisch scenario geselecteerd in 
hoofdstuk 4.1 van de studie.  
 
Uit hoofdstuk 9 van de studie blijkt dat zowel het toepassen van photovoltaïsche panelen of PV (hoofdstuk 9.1 
en 9.2) als het toepassen van vrije bodemkoeling (hoofdstuk 9.6) dominant is. Dit wil zeggen dat deze 
maatregelen steeds op het paretofront terecht komen. Voor PV houdt dat in dat het hele dak van het gebouw 
vol PV wordt gelegd. Het bereikte E-peil is dan in grote mate functie van de beschikbare dakoppervlakte: hoe 
groter het dak, hoe lager het bereikte optimale E-peil. Het plaatsen van PV heeft een grote invloed op het E-
peil, maar is niet altijd mogelijk (bijv. sterke beschaduwing op het dak, slechte oriëntatie van het dak, 
hoogbouw met kleine dakoppervlakte). Daarom werd de toepassing ervan geweerd uit het basisscenario. Op 
die manier vervalt de grote correlatie van de optimale resultaten met de beschikbare dakoppervlakte, die 
zorgde voor een grote spreiding van de resultaten, waardoor een homogeen veld van resultaten werd 
verkregen.  
 
Hetzelfde geldt voor vrije bodemkoeling (zie hoofdstuk 7.3.1.9 van de studie), waarbij gratis koeling wordt 
verondersteld. Bij vrije bodemkoeling is er geen koelopwekker maar enkel een circulatiepomp om de tijdens 
de winter in de bodem opgeslagen koude naar een warmtewisselaar in het gebouw te transporteren. Wanneer 
deze vorm van ‘gratis’ koeling kan worden toegepast, hellen de resultaten over naar minder verwarming en 
meer koeling (deze is toch gratis op het hulpenergieverbruik na). Dergelijke vorm van koeling is echter niet 
algemeen toepasbaar. Er moet voldoende koelcapaciteit beschikbaar zijn in de nabije omgeving. Dit is 
afhankelijk van de geologische eigenschappen van de ondergrond (o.a. dikte van de watervoerende zandlagen, 
doorlatendheid van de bodem, beschikbare grondoppervlakte). Om deze reden wordt ook deze oplossing uit 
het basisscenario geschrapt. Het VEA merkt wel op dat indien één van beide oplossingen mogelijk is, deze 
steeds zal leiden tot een lager kostenoptimaal E-peil. 
 
Het micro-economisch scenario en de varianten in evolutie van de energieprijs en discontovoet vertonen geen 
significante verschillen met het basisscenario (hoofdstuk 9.8 van de studie). Voor een variatie van de oriëntatie 
is er een verschil van enkele E-peil punten, net zoals voor een variatie van het glaspercentage (hoofdstuk 9.10 
van de studie). Deze verschillen zijn te verwachten en benadrukken het belang van het evenwicht tussen een 
functioneel en energiezuinig ontwerp, waarbij een gefundeerde afweging wordt gemaakt tussen enerzijds de 
gewenste lichttoetreding en zonnewinsten en anderzijds de mogelijke oververhitting en toename van de 
koellast. Er blijft voldoende ruimte voor architecturale vrijheid. Bovendien blijkt dat het toepassen van de 
‘notional building approach’ binnen de EPN-methode, waarbij de energieprestatie steeds vergeleken wordt 
met een referentietoestand van hetzelfde gebouw, ervoor zorgt dat de resultaten minder afhankelijk zijn van 
de gebouwgeometrie.  
 
Tabel 44 toont het macro-economische kostenoptimale E-peil (zonder PV en zonder vrije bodemkoeling), per 
functie. Voor de functies met meerdere resultaten, wordt de range van de resultaten vermeld. Naast het 
kostenoptimum werd ook een kantelpunt bepaald (hoofdstuk 8.1 van de studie). Dit is het laagste E-peil dat 
wordt behaald voor een totale actuele kost die 10% hoger ligt dan de totale actuele kost van het optimum. 
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 Kostenoptimaal E-peil (-) Kantelpunt E-peil (-) 

Logeer  71 64 

Kantoor 60-70 (105) 44-46 (90) 

Onderwijs 59 40 

Gezondheid met verblijf 68-70 63-64 

Gezondheid zonder verblijf 62-70 50-56 

Gezondheid operatiezalen 47 39 

Bijeenkomst hoge bezetting 53-72 41-62 

Bijeenkomst cafetaria 60 35 

Handel 53-60 39-42 

Sport sporthal/turnzaal 51 47 

Sport fitness/dans 39 24 

Sport sauna/zwembad 48 42 

Keuken 52-60 42 

Technische ruimte 11-46 11-46 

Tabel 44: Studieresultaten nieuwbouw kostenoptimaal E-peil en E-peil bij het kantelpunt, per functie 

De resultaten voor het kostenoptimale E-peil zijn voor de verschillende niet-residentiële functies vrij 
homogeen. Enkel het functiedeel kantoor in het klein kantoor vertoont een duidelijk afwijkend resultaat. Het 
gaat hier om een zeer klein kantoor in een gebouw dat hoofdzakelijk bestaat uit bijeenkomst hoge bezetting. 
Dit betreft een bijzondere situatie, omdat het een klein functiedeel betreft met een grote vraag naar sanitair 
warm water. Op het paretofront worden voor de opwekking van het warm tapwater decentrale elektrische 
opwekkers geselecteerd. In de referentietoestand wordt echter gewerkt met systemen met een gunstiger 
primair energieverbruik (verbrandingstoestel). Het toepassen van decentrale verbrandingstoestellen (bv. 
gasgeisers) is in het onderzoek echter niet onderzocht. Deze zouden met een beperkte meerkost voor een 
verlaging van het E-peil kunnen zorgen. Ook het alternatief indelen van het gebouw zou een invloed kunnen 
hebben op het kostenoptimale E-peil, maar dat viel volledig buiten de scope van de studie en kon niet verder 
worden onderzocht. Omdat het een klein functiedeel is in een groter gebouw, is de invloed op het bereikte E-
peil voor het gehele gebouw beperkt. Het is dus zeer belangrijk dat ontwerpers en verslaggevers de nodige 
aandacht besteden aan het indelen van het gebouw in functies en het eventueel toepassen van de voorziene 

Figuur 40: Visuele weergave optimum en kantelpunt op een voorbeeld paretofront 
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samenneemregels. De E-peil-eis geldt immers op gebouwniveau en niet op functieniveau. Een slechter 
presterend functiedeel kan deels worden gecompenseerd met een beter presterend functiedeel in hetzelfde 
gebouw. 
 
Het VEA besluit uit de verkregen relatief homogene set aan resultaten en de beperkte invloed van de 
sensitiviteitsanalyses dat de resultaten uit de studie voldoende betrouwbaar zijn om de kostenoptimale 
niveaus te bepalen. Het VEA merkt op dat het niet mogelijk was om op basis van databankgegevens over 
recente niet-residentiële gebouwen na te gaan in welke mate de onderzochte gebouwen een referentie zijn 
van de huidige nieuwbouw. De gebouwgebonden sensitiviteitsanalyses tonen echter aan dat de notional 
building approach van de EPN-methode de invloed van de geometrie van het gebouw op het kostenoptimale 
niveau beperkt. 
 
Anderzijds moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Naast deze berekeningen 
en de berekeningen die werden uitgevoerd in het kader van het bepalen van de referentie voor de 
verschillende functies, zijn er nog geen praktijkcases doorgerekend met de nieuwe EPN-methodiek. Zowel bij 
de overheid als bij de sector ontbreekt er ervaring, onder andere op het vlak van de gebouwindeling en de 
invloed daarvan. Er is nog geen ‘aanvoelen’ van het E-peil van de verschillende functies, zoals dat er al wel is 
voor residentiële gebouwen. Bovendien werden bepaalde functies maar in één gebouw onderzocht.   

 Voorstel 4.4.4

Op basis van de uitgevoerde studie en een voorzichtige benadering van de resultaten stelt het VEA per functie 
een kostenoptimaal niveau voor dat afgerond is op het bovenliggende 5-tal. Dat maakt het overzicht voor 
uitvoerders ook eenduidiger.  
 
Voor de drie sportfuncties wordt hetzelfde E-peil aangehouden, omdat er voor de drie sportfuncties slechts 
één gebouw werd onderzocht. Het functiedeel ‘sport fitness/dans’, met de laagste kostenoptimale resultaten, 
is een zeer klein functiedeel dat bovendien zelf geen kleedruimtes en sanitaire ruimtes bevat. Omdat de 
invloed van een alternatieve gebouwindeling niet gekend is, beslist het VEA daarom de verschillende 
sportfuncties gelijkaardig te beschouwen. 
 
Voor de functie ‘bijeenkomst lage bezetting’ (bv. museum, bibliotheek) was er geen gebouw beschikbaar om 
het onderzoek uit te voeren. Voor het eisenniveau van deze functie moet dan ook een goede benadering 
worden gemaakt. Het VEA stelt voor om daarvoor de resultaten van de functie ‘bijeenkomst hoge bezetting’ 
toe te passen. Deze functie heeft de hoogste kostenoptimale resultaten in de uitgevoerde studie. Het 
overnemen van deze resultaten is dus een veilige benadering. Het VEA verwacht ook dat deze functie zeer 
weinig zal voorkomen. 
 
Het BEN-niveau voor kantoren en scholen werd op basis van de studie naar het kostenoptimum in 2013 
bepaald. Uit de uitgevoerde studie bleek dat het E-peil E40 voor kantoorgebouwen op een kostenefficiënte 
manier kon worden bereikt ten opzichte van het eisenniveau. Voor de school lag E40 in de brede, vlakke zone 
rond het kostenoptimum. Bovendien werd ervan uitgegaan dat na verloop van tijd het kostenoptimale niveau 
steeds zou evolueren. 
 
In de huidige studie is voor kantoren en scholen de nieuwe EPN-methode en de nieuwe referentie gebruikt. 
Een eenduidige vergelijking met het huidige eisenniveau en de vorige studie is dus niet mogelijk.  
 
De EPN-methode is niet zomaar een uitbreiding van de EPU-methode, zoals wel het geval is bij de EPW-
methode waarbij veranderingen gebeurden tussen 2012 en de huidige studie en waarbij een vergelijking wel 
nog mogelijk is: 

 het grootste verschil voor de scholen is de aanpassing van de gebruiksduur: geen bezetting in juli-
augustus, dus ook een beduidend lagere koelbelasting. Voor de maanden juli en augustus wordt in de 
EPN-methode voor  de functie ‘onderwijs’ geen energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting 
en sanitair warm water ingerekend; 
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 de beoordeling gebeurt per functie en niet meer per gebouw. In een schoolgebouw kunnen ook 
andere functies zitten: kantoor, bijeenkomst hoge bezetting, sport sporthal/turnzaal, … Enkel focussen 
op de functie ‘onderwijs’ is niet hetzelfde als een gebouw ‘school’ berekenen; 

 inrekening van sanitair warm water. De aanwezigheid van tappunten voor warm water in een functie 
kan het bereikte E-peil significant beïnvloeden. Er werd voor de studie kostenoptimum nog uitgegaan 
van de forfaitaire opwekkingsrendementen voor warm tapwater uit de EPW-methode. De 
opwekkingsrendementen in de referentie zijn ook relatief goed. Dat betekent dat er voor sanitair 
warm water minder winsten te boeken zijn. De methode voor het opwekkingsrendement voor warm 
tapwater is voor de EPW-methode ondertussen aangepast waardoor opwekkingsrendementen 
bepaald volgens Ecodesign kunnen worden ingerekend. Dat zal ook voor de EPN-methode 
overgenomen worden. Door met de werkelijke productgegevens te rekenen kan men betere systemen 
ook hoger waarderen in de berekening waardoor het effect op het E-peil wel groter zal zijn;  

 de maatregelen in de noemer die de referentie bepalen zijn functiespecifiek en verschillen dus voor 
een aantal parameters per functie (bijv. het al dan niet toepassen van zonwering). Een vergelijking 
tussen verschillende functies gaat dus niet altijd op. Bij de scholen en kantoren werd getracht de 
continuïteit met de bereikte E-peilen in de EPU-methode zo veel als mogelijk te behouden door het 
referentie maatregelenpakket uit de noemer van het E-peil te baseren op het maatregelenpakket dat 
aan de basis lag van de noemer in de EPU-methode. Door de aangepaste rekenmethodiek is de 
continuïteit echter niet volledig gegarandeerd.  

 
Om bovenstaande redenen kunnen de resultaten van de vorige studie kostenoptimum voor kantoren en 
scholen niet zomaar naast de huidige resultaten worden gelegd. Op basis van de huidige studie kan dus niet 
geconcludeerd worden dat het kostenoptimum niet geëvolueerd zou zijn. Die info is momenteel niet 
beschikbaar. Daarom werd er bij het beoordelen van de reeds vastgelegde aanscherpingspaden enkel gekeken 
naar de resultaten van de huidige studie. 
 
De uitvoerders van de studie definieerden daarom een vast kantelpunt, het E-peil bij een totale actuele kost 
die 10% meer bedraagt dan de totale actuele kost bij het optimum (zie Figuur 40). Ook bij de niet-residentiële 
studie in 2013 bevond het eisenniveau en het laagste kostenefficiënte punt zich ongeveer 10% boven de TAK 
bij het optimum. Dit wil zeggen dat voor dezelfde totale actuele kosten als het toenmalige eisenniveau E70, 
een veel lager E-peil kon worden bereikt (zie voorbeeld kostenefficiënte zone, Figuur 41). 
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Het ‘kantelpunt’ is dus een goede benadering van de limiet van de kostenefficiënte zone en kan een goede 
basis vormen ter bepaling van het BEN-niveau.  Het VEA stelt echter voor om de kostenoptimale eisen in te 
voeren vanaf 2018 en niet verder te verstrengen in 2021. Als de resultaten van de volgende studie 
kostenoptimum in 2017 aantonen dat het kostenoptimale E-peil voor een bepaalde functie verschuift, kan de 
eis van 2021 worden aangescherpt.  
 
Uit Tabel 44 blijkt dat een bijsturing nodig is van het voorziene aanscherpingspad voor kantoren en scholen. De 
oorzaak hiervoor kan een samenspel zijn tussen het onderzoeken van andere gebouwen, de aanpassing van de 
methodiek, of een te beperkte evolutie van het kostenoptimum in de tijd, maar hier is geen zekerheid over. 
Kantoren en scholen hebben sinds 2016 een eis die al iets lager ligt dan het kostenoptimum. Het VEA stelt voor 
om het aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van scholen en kantoren niet te behouden. Voor 
onderwijs stelt het VEA voor om de eis 2016 te behouden voor de komende jaren.  
 

 EPB-eisen 2016 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2021 

Onderwijs E55 E55 E55 

Tabel 45: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil onderwijs 

Het VEA stelt voor om het aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van kantoren bij te sturen. De 
geplande aanscherping in 2016 is ondertussen van kracht. Daarna wordt vanaf 2018 een niveau opgelegd dat 
identiek is aan de eis van 2016. Voor publieke kantoren geldt sinds 1/1/2016 al een maximum van E50. Het 
VEA stelt voor dat niveau vast te leggen als BEN voor kantoren en in te voeren voor alle kantoren vanaf 2021. 
 

 EPB-eisen 2016 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2021 

Kantoor E55 E55 E50 

Publieke kantoren E50 E50 E50 

Technische 
ruimten 

E55 E55 E50 

Gemeenschappelijk E55 E55 E50 

Tabel 46: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil kantoren 

Het VEA stelt voor om het kostenoptimale E-peil bij de nieuwbouw van alle andere niet-residentiële functies in 
2018 op te leggen. Het BEN-niveau wordt van toepassing in 2021, zoals bepaald in de Richtlijn,  en wordt op 
datzelfde niveau behouden.  
 
 

Figuur 41: Voorbeeld van een kostenefficiënte zone, kostenoptimale studie 2013 
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 EPB-eisen 2017 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2021 

Logeerfunctie E80 E75 E75 

Gezondheidszorg 
met verblijf 

E80 E70 E70 

Gezondheidszorg 
zonder verblijf 

E80 E70 E70 

Gezondheidszorg 
operatiezalen 

E60 E50 E50 

Bijeenkomst hoge 
bezetting 

E80 E75 E75 

Bijeenkomst lage 
bezetting 

E80 E75 E75 

Bijeenkomst 
cafetaria 

E70 E60 E60 

Handel E70 E60 E60 

Sport 
sauna/zwembad 

E65 E55 E55 

Sport fitness/dans E65 E55 E55 

Sport 
sporthal/turnzaal 

E65 E55 E55 

Keuken E70 E60 E60 

Tabel 47: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil niet-residentiële functies 

De eisen vanaf 2017 zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015.  
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4.5 GEBOUWSCHIL NIEUWBOUW NIET-RESIDENTIEEL 

De introductie van een schilpeil voor residentiële gebouwen houdt de afschaffing van het K-peil voor alle types 
bestemmingen in. Het VEA onderzocht of een gelijkaardig schilpeil voor niet-residentiële gebouwen op 
eenvoudige manier kan worden geïmplementeerd. Hieruit blijkt dat er bijkomend onderzoek nodig is, specifiek 
voor niet-residentiële gebouwen. 

 Probleemstelling 4.5.1

Het K-peil is qua eisenniveau momenteel niet voldoende aangescherpt en deze indicator heeft een aantal 
beperkingen (zie 4.2.1.3). Met de huidige Umax-waarden bereikt het K-peil quasi vanzelf waarden die onder het 
eisenniveau liggen. De huidige K-peil-eis zal bijna nooit zorgen voor aanpassingen van het concept of meer 
inspanningen op vlak van de gebouwschil. 
 
In 4.2.4 stelt het VEA voor om bij de nieuwbouw van residentiële gebouwen de eisen op het K-peil en de netto-
energiebehoefte af te schaffen en te vervangen door een schilpeil (S-peil). Daarnaast stelt het VEA voor om het 
afschaffen van het K-peil door te trekken voor alle bestemmingen en alle types van aard van de werken.  
 
Het voorgestelde schilpeil voor residentiële gebouwen werd in de studie naar het kostenoptimum voor niet-
residentiële gebouwen berekend voor de verschillende onderzochte gebouwen. Hiervoor werden de 
overeenkomstige posten uit de EPN-methode ingerekend voor zowel verwarming als koeling. Daarnaast werd 
ook het verlies door de gemene muren in rekening gebracht en de normalisatie voor de vormefficiëntie 
toegepast. 

 Resultaten studie kostenoptimum 4.5.2

Het S-peil dat overeenkomt met het kostenoptimum per functie, wordt in onderstaande tabel getoond. Voor 
de functies met meerdere resultaten, wordt de range van de resultaten vermeld. 
 

 Kostenoptimaal S-peil (-) 

Logeer  67 

Kantoor 17-99 

Onderwijs 85 

Gezondheid met verblijf 54-67 

Gezondheid zonder verblijf 65-132 

Gezondheid operatiezalen 138 

Bijeenkomst hoge bezetting 56-141 

Bijeenkomst cafetaria 84 

Handel 38-61 

Sport sporthal/turnzaal 79 

Sport fitness/dans 11 

Sport sauna/zwembad 24 

Keuken 27-34 

Technische ruimte 39-48 

Tabel 48: Kostenoptimaal S-peil per functie 

De resultaten voor het kostenoptimale S-peil liggen voor de niet-residentiële functies ver uit elkaar. Er is geen 
homogeen beeld en al zeker niet in vergelijking met de niveaus bij residentiële gebouwen. Mogelijks zijn de 
aannames over vormefficiëntie en de invloed van verwarming, koeling en het warmtetransport via gemene 
muren niet op eenzelfde manier van toepassing bij niet-residentiële gebouwen. Zo kunnen bij een zeer groot 
gebouw andere factoren een belangrijke invloed krijgen, zoals lichtinval of functionaliteit, die de vorm van het 
gebouw bepalen. De vormefficiëntie wordt dan ondergeschikt aan deze vereisten. Ook kent elke functie zijn 
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specifieke gebruikstemperatuur en dynamisch bezettingsprofiel, terwijl dit bij alle residentiële gebouwen 
identiek is. 
 
Bijkomend onderzoek specifiek voor niet-residentiële gebouwen, is nodig om een geschikte 
gebouwschilindicator op te stellen. Dit onderzoek kan door de verscheidenheid aan functies en de variatie van 
zeer kleine tot zeer grote EPN-eenheden gecompliceerder zijn in uitvoering dan de uitgevoerde studie voor 
residentiële gebouwen.  

 Voorstel 4.5.3

Het VEA stelt voor om de eis op het K-peil voor niet-residentiële gebouwen af te schaffen. Ook stelt het VEA 
voor om de mogelijkheid voor het invoeren van een S-peil voor nieuwe niet-residentiële gebouwen niet verder 
te onderzoeken.  In niet-residentiële gebouwen spelen diverse factoren een rol om de vorm van een gebouw 
te bepalen. Het transmissieverlies heeft ook een kleinere impact op de energieprestatie van het gebouw dan 
in een residentieel gebouw. Bovendien werden er randvoorwaarden opgelegd in de berekening van de 
noemer van het E-peil (referentie) die rekening houden met de vormefficiëntie van het gebouw en het 
glaspercentage van het gebouw.  
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4.6 RENOVATIE  

Het bestaande gebouwenpatrimonium bevat nog een gigantisch potentieel voor verbetering van de 
energieprestaties. Dit staat in contrast met de huidige aanpak binnen de energieprestatieregelgeving. De 
huidige eisen voor renovaties zijn redelijk mild, terwijl de eisen voor nieuwbouw globaal worden aangepakt en 
steeds strenger worden.  
 
Daarom wordt momenteel aan een Renovatiepact gewerkt. Het doel is het stimuleren van renovaties, waarbij 
elke renovatie de juiste weg volgt naar de voorziene langetermijndoelstelling en dat stapsgewijs of in één keer. 
Daarnaast bepaalt de EPBD dat elke renovatie moet bijdragen aan een kostenoptimale oplossing voor het 
gebouw. 
 
Het VEA verkent in deze evaluatienota een aantal pistes die binnen het kader van de 
energieprestatieregelgeving bij vergunningsplichtige renovaties op korte en lange termijn mogelijk zijn. Het 
VEA gaat na of het haalbaar is om de E-peilberekening uit te breiden naar alle types renovaties, waarbij de 
energieprestatie zowel voor als na de werken wordt berekend. Ook het berekenen van een 
langetermijndoelstelling en ondersteuning op basis van die globale doelstelling, behoren dan tot de 
mogelijkheden. 
 
Daarnaast stelt het VEA voor om het schilpeil, zoals bepaald voor nieuwbouw, indicatief te berekenen bij 
renovaties waarvoor de energieprestatie wordt berekend. Op die manier kan er ervaring worden opgedaan 
met de nieuwe indicator, om bij een volgende evaluatie te bekijken in welke gevallen een eis op het S-peil 
nuttig kan zijn bij bestaande gebouwen. 
Tot slot gaat het VEA na of het, in plaats van het verstrengen van het eisenniveau voor de ingrijpende 
energetische renovatie, mogelijk is om een berekening van een langetermijnscenario te verplichten. 
 
Op termijn zijn andere pistes mogelijk zoals een afwijkingsmogelijkheid van de installatie-eisen, indien een 
‘gewone’ renovatie aan de E-peil-eis voor ingrijpende energetische renovaties voldoet om zo het verschil 
tussen de ‘gewone’ renovatie en de ingrijpende energetische renovatie te verminderen. 

 Breder kader van renovatie-eisen 4.6.1

4.6.1.1 EPBD en kostenoptimale eisen bij renovaties 

De EPBD 2010/31/EU bepaalt in artikel 7 dat wanneer bestaande gebouwen een ingrijpende energetische 
renovatie ondergaan, de energieprestatie van het gebouw onderhevig is aan kostenoptimale minimumeisen. 
Onder een ingrijpende renovatie wordt daarbij een renovatie verstaan waarbij: 

 de totale kosten van de renovatie met betrekking tot de bouwschil of de technische bouwsystemen 
hoger zijn dan 25% van de waarde van het gebouw; 

 meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat. 
 

4.6.1.2 BEN-actieplan 

Daarnaast bepaalt de EPBD dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. 
Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit al vanaf 2019. In september 2012 dienden de drie gewesten een 
actieplan bijna-energieneutrale gebouwen in bij de Europese Commissieviii. Naast de definitie, omvat het plan 
ook maatregelen om BEN-bouw te stimuleren. Nieuwbouw is daarbij het hoofddoel, maar in het plan staan 
ook acties voor BEN-renovaties. 
 
Vlaanderen wil het maatschappelijke draagvlak voor BEN vanuit een gericht voorlopersbeleid creëren en op 
basis van een constructieve samenwerking met de stakeholders. In het Vlaamse actieplan staan een 20-tal 
acties voorop, verdeeld over 5 pijlers: innovatie, kwaliteit, communicatie, financiering en energiebeleid.  
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4.6.1.3 Renovatiepact 

De Europese Richtlijn betreffende energie-efficiëntie (EER) 2012/27/EU legt in artikel 4 op dat de lidstaten een 
langetermijnstrategie moeten vastleggen om in te zetten op investeringen in de renovatie van het bestaande 
patrimonium. Er wordt onder andere een beleid en maatregelen uitgewerkt om kosteneffectieve grondige 
renovaties van gebouwen, onder meer in gefaseerde vorm, te stimuleren. 
 
Het verhogen van de renovatiegraad van het Vlaamse woningbestand en het doorvoeren van ingrijpende 
renovaties is niet enkel cruciaal in het kader van de EER, maar ook voor het bereiken van de andere Europese 
Klimaat- en Energiedoelstellingen, zoals de broeikasgasreductie en de hernieuwbare energiedoelstelling. 
 
In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 trekt de Vlaamse Regering voluit de kaart van de energie-efficiëntie. 
Door het opstellen van nieuwe minimale kwaliteitsnormen wordt de langetermijnvisie voor grondige 
renovaties geconcretiseerd. Er worden extra stimuli ingebouwd voor gecombineerde maatregelen en 
totaalrenovaties. De Vlaamse Regering kiest ervoor in te zetten op een energiezuinige renovatie of 
vernieuwbouw van het bestaande patrimonium. 
 
De overheid kan deze transformatie faciliteren en ondersteunen, maar niet alleen uitvoeren. Het VEA kreeg 
daarom de opdracht een Renovatiepact uit te werken in samenwerking met de stakeholders. Het engagement 
van alle belanghebbenden is daarbij cruciaal voor het welslagen van dit pact. 
 
Het doel van het Renovatiepact, is het gezamenlijk met de bouwsector uitwerken en uitvoeren van een 
coherent actieplan dat leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van het Vlaams 
woningpatrimonium en dat de energieprestatie ervan optimaliseert. Dit actieplan zal naast een geïntegreerd 
stimulerend en normerend maatregelenpakket dat knelpunten wegwerkt, ook een marketingplan bevatten dat 
breed wordt uitgedragen door alle sleutelactoren. 
 
Een dertigtal organisaties hebben zich tijdens het startmoment in december 2014 geëngageerd om op een 
actieve en constructieve manier mee te werken aan de verschillende werkgroepen tijdens de eerste helft van 
2015. Op 29 juni 2015 werd een eindverslag opgesteld van fase 1, dat door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd. Momenteel worden de bouwstenen en werven van het Renovatiepact via een co-creatief proces 
verder geconcretiseerd door de verschillende partners. 
 
De concrete werven omvatten onder meer: 

 het vastleggen van een langetermijndoelstelling, bestaande uit enerzijds een maatregelpakket en 
anderzijds een energieprestatie-indicator die ook een minimale gebouwschileis omvat; 

 het concept van een woningpas verder concreet uitwerken; 
 het uitwerken van een (fasegewijs) Renovatieadvies; 
 het onderzoeken van verplichtingen op deelcomponenten en het uitwerken van een passend 

handhavingskader. 
 

 Huidige EPB-eisen 4.6.2

Sinds 1 januari 2015 is er voor vergunningsplichtige renovaties een onderscheid tussen renovaties en 
ingrijpende energetische renovaties. 
 
De definities van beide types werken zijn opgenomen in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit: 
 
‘112° renovatie : het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw, met inbegrip van 
het optrekken van een klein nieuw deel aan een bestaand gebouw, waarbij het nieuwe deel een beschermd 
volume heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan 800 m3 en geen extra wooneenheden bevat, al dan niet 
voorafgegaan door sloopwerken.’ 
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
29.03.2016 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 pagina 101 van 173 

‘50° ingrijpende energetische renovatie: een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek 
binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe 
scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden 
geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft.’ 

4.6.2.1 Eisen renovatie 

Artikel 9.1.15 van het Energiebesluit legt volgende eisen vast voor renovaties: 
 

 Wonen Kantoor en school Andere specifieke 
bestemming 

Industrie 

Thermische isolatie Maximale U-waarden 
(voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

Energieprestatie - 

Installaties Minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties) 

Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen (voor bestaande ruimten bij 
vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten) 

- 

Tabel 49: Huidige eisen voor renovaties 

4.6.2.2 Ingrijpende energetische renovatie 

Artikel 9.1.17 van het Energiebesluit legt volgende eisen vast voor ingrijpende energetische renovaties voor 
EPW-eenheden en kantoren en scholen: 
 

 Wonen Kantoor en school Andere specifieke 
bestemming 

Industrie 

Thermische isolatie Maximale U-waarden 
(voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

 
 

Volgen de eisen bij renovatie Energieprestatie E90 E90 

Installaties - 

Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen 
(voor alle ruimten) 

Tabel 50: Huidige eisen voor ingrijpende energetische renovaties 

4.6.2.3 Belangrijkste overeenkomsten en verschillen 

De maximale U-waarden en de minimale ventilatievoorzieningen zijn zowel voor de renovatie als de 
ingrijpende energetische renovatie identiek. Bij de renovatie zijn de minimale ventilatievoorzieningen enkel 
van toepassing voor nieuwe ruimten en ruimten waarin ramen worden vervangen of toegevoegd, terwijl ze bij 
de ingrijpende energetische renovaties gelden voor alle ruimten. 
 
Het grootste verschil zit echter in de benadering van de energieprestatie. Bij de renovatie zijn er enkel eisen op 
het niveau van bepaalde individuele (installatie)onderdelen en componenten. De eis en de conformiteit 
worden per installatie berekend en afgetoetst (bv. het installatierendement bij vervanging van een gasketel). 
Er is geen globale berekening van de energieprestatie. Enkel de aangepaste of nieuwe installaties en 
constructiedelen worden gerapporteerd. 
 
Bij de ingrijpende energetische renovatie is er voor de energieprestatie een globale benadering zoals bij 
nieuwbouw. In dit geval wordt er volgens dezelfde methode als bij nieuwbouw een E-peil berekend dat 
rekening houdt met verschillende aspecten van het energieverbruik (verwarming, koeling, ventilatie, 
hulpenergie en energie uit HE bronnen). Een mindere prestatie op een individueel onderdeel (bv. prestatie van 
de warmteopwekker) kan gecompenseerd worden door inspanningen op andere vlakken (bv. beperking van de 
warmtevraag, performantere prestaties van andere installaties,…). Voor deze aanpak is een volledige invoer 
van het gebouw, zowel bouwkundig als installatietechnisch, vereist. 
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 Potentieel, uitdaging en ervaring 4.6.3

Het Vlaamse woningbestand is oud. Uit gegevens van het kadaster (september 2014) blijkt dat 57% van de 
eengezinswoningen, zowel gesloten als (half)open bebouwing, dateert van voor 1970. 
Appartementsgebouwen zijn relatief gezien jonger: bijna 57% dateert van na 1970. 
 
De Vlaamse woningmarkt wordt gekenmerkt door een lage vernieuwingsgraad. Deze vernieuwingsgraad is 
evenwel niet concreet gedefinieerd (Vallen hieronder enkel de vergunningsplichtige renovaties, met andere 
woorden vaak ook aanbouwen/bijbouwen? Vallen ook niet vergunningsplichtige werken hieronder? Volstaat 
de uitvoering van een individuele maatregel om van vernieuwing/renovatie te kunnen spreken?).  
 
Eind mei 2015 waren bijna 800.000 geldige energieprestatiecertificaten voor bestaande woongebouwen 
opgemaakt. In dit aantal zijn de EPC’s bouw, ongeveer 150.000 in de periode 2006-2014 opgemaakt in het 
kader van de energieprestatieregelgeving, niet opgenomen. Onderstaande gegevens hebben uitsluitend 
betrekking op de EPC’s opgemaakt voor bestaande residentiële gebouwen. Deze gegevens zijn gebaseerd op 
beschikbare informatie voor een ruim aandeel van het volledige woningbestand. De representativiteit werd,  
voor de EPC’s ingediend tot en met begin 2013, onderzocht door het Steunpunt Wonenix. Het gemiddelde 
kengetal bedraagt voor een appartement 294 kWh/m2 per jaar. Voor een eengezinswoning ligt het gemiddelde 
kengetal op 493 kWh/m2 per jaar. 

 

 Appartement Collectief woongebouw Eengezinswoning 

 Aantal Kengetal Aantal Kengetal Aantal Kengetal 

A: <=1920 15.036 375 749 428 38.420 594 

B: 1921-1945 16.238 381 582 467 55.956 585 

C: 1946-1970 84.959 285 909 411 135.502 410 

D: 1971-1985 58.219 275 206 332 59.835 400 

E: 1986-1995 40.309 247 163 270 29.348 312 

F: 1996-2005 51.422 174 135 234 27.782 172 

G: >2005 24.121 154 90 187 6.772 188 

H: onbekend 54.572 509 1.081 472 90.793 429 

Totaal 344.876 294 3.915 388 444.408 493 

Tabel 51: Gemiddelde kengetallen van de EPC’s (energiescore) voor woongebouwen in functie van bouwjaar en type woongebouw 

Een analyse van de kengetallen in functie van de bouwjaren toont aan dat hoe jonger de woning is, hoe beter 
de energiescore is. Woningen van voor 1970 hebben een vergelijkbare zeer slechte energieprestatie. 
Woningen die gebouwd werden na de invoering van isolatiereglementering (1993) scoren al beduidend beter, 
terwijl woningen die gebouwd werden na de invoering van de energieprestatieregelgeving (2006) zich eerder 
in de groene zone van de kleurenbalk op het EPC bevinden.  
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Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de energieprestatie van de Vlaamse woningen sterk gerelateerd is aan de 
bouwperiode. Hoe ouder de woning is, hoe slechter de energiescore. De combinatie van bovenstaande 
gegevens maakt duidelijk dat de gemiddelde energieprestatie van het Vlaamse woningbestand zeer slecht is.  
 
Een recente nieuwbouwwoning scoort gemiddeld bijna drie keer beter op energievlak dan een woning van 
voor 1970 en dubbel zo goed als een woning uit de periode 1971-1985. Woningen die gebouwd werden na 
1996 hebben een beduidend lagere energiescore (slechts de helft) dan woningen gebouwd voor 1970.  
 
Er is in het bestaande gebouwenpatrimonium nog een gigantisch potentieel aanwezig is voor verbetering van 
de energieprestaties. Dit staat in contrast met de huidige aanpak binnen de energieprestatieregelgeving. De 
huidige eisen voor renovaties zijn redelijk mild, terwijl de eisen voor nieuwbouw globaal worden aangepakt en 
steeds maar strenger worden. Het contrast tussen de eisen voor nieuwbouw en de bestaande bouw wordt op 
dit moment enkel maar groter. De strenge, maar succesvolle aanpak van nieuwbouwwoningen is onvoldoende 
om een verbetering van de energieprestatie van het ganse patrimonium te bereiken. De jaarlijkse hoeveelheid 
nieuwbouw is daarvoor beperkt en de vervangingsgraad (nieuwbouw na sloop) is zeer laag. 
 
De opstart van het Renovatiepact is een eerste stap in de goede richting. Het verder uitwerken van de 
voorziene werven, zoals het vastleggen van een langetermijndoelstelling (2050) en het uitwerken van een 
Renovatieadvies, is absoluut prioritair om de energieprestatie van het bestaande patrimonium grondig te 
verbeteren. 
 
Om het marktaandeel van gefaseerde renovaties met een BEN-doelstelling te laten toenemen, en daarbij de 
ambities van het Renovatiepact 2050 waar te maken, moet de overheid aan de particuliere verbouwer een 
kader aanbieden dat toelaat de renovatiewerken financieel te spreiden in de tijd, en dat tegelijk voorziet dat 
daarbij lock-in effecten op vlak van isoleren, en het integreren van hernieuwbare en energiezuinige installaties 
worden vermeden. 
 
Daarnaast is de sector in het kader van de langetermijndoelstelling vragende partij om alle renovaties op een 
gelijkaardige manier te kunnen behandelen/berekenen. Naast een maatregelpakket wordt er daarom ook een 
globale energieprestatie-indicator beoogd (waaronder een bouwschilindicator). Er wordt hieronder 
onderzocht of het mogelijk is om de E-peilberekening (en de S-peilberekening) bij (bijna) alle renovaties toe te 
passen.  

Figuur 42: Evolutie van de energiescore voor woongebouwen in functie van bouwjaar en type woongebouw 
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4.6.3.1 Huidige mogelijkheden 

Momenteel wordt enkel een E-peil berekend bij nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische 
renovaties. Zij ontvangen een EPC bouw als onderdeel van de EPB-aangifte. Bij een gewone renovatie is er 
geen berekening van de globale energieprestatie mogelijk en is er dus ook geen EPC bij de EPB-aangifte. De 
bouwheer kan wel kiezen om een EPC voor bestaande gebouwen te laten opmaken. Er is echter geen 
eenduidige vergelijking mogelijk tussen een EPC bouw (met E-peil) en een EPC bestaande gebouwen (met 
kengetal).  
 
De definitie van de ingrijpende energetische renovatie werd zo bepaald dat de nodige uitbreidingen aan de 
berekeningsmethodes beperkt waren tot het toevoegen van waarden bij ontstentenis voor bestaande 
constructiedelen (in bijlage H bij het Transmissiereferentiedocument). Door het beschouwen van renovaties 
waarbij de installaties volledig worden vervangen, waren er geen waarden bij ontstentenis nodig voor 
bestaande installatie-onderdelen. 
 
Bijlage X bij het Ministerieel Besluit van 2 april 2007 bepaalt de technische specificaties bij ingrijpende 
energetische renovaties. Hieruit blijkt welke delen van de installaties eventueel behouden kunnen blijven. Zo 
kan het bijvoorbeeld dat leidingen of afgifte-elementen behouden blijven, want hiervoor zijn waarden bij 
ontstentenis of forfaitaire waarden voorzien in de berekeningsmethode. De warmteopwekker moet echter in 
elk geval worden vervangen, zodat het opwekkingsrendement gekend is. In het geval de ketel behouden blijft, 
is het een gewone renovatie met installatie-eisen. Bij de meeste renovaties is er voor de werken enkel een 
verwarmingsinstallatie en een tapwaterinstallatie aanwezig. De meeste bestaande woningen beschikken niet 
over koeling, ventilatie en/of hernieuwbare energie. Bij dergelijke woningen wordt het vervangen van de ketel 
volgens bijlage X beschouwd als een 'volledige vervanging' van de technische installaties. 
 
De 75%-grens voor (na-)isolatie van de buitenschil werd bepaald in overeenstemming met andere definities 
(bv. ontmanteling) en omdat het ingrijpende renovaties betreft waarbij het gebouw in één fase grondig 
verandert. Voor woningen met een lagere graad van na-isolatie, wordt de invloed van het warmteverlies op de 
energieprestatie groot en worden duidelijk hogere kostenoptimale E-peilen behaald. Zeker in het geval van 
een gedeeltelijke renovatie, is het dan niet altijd haalbaar om E90 te behalen en was het opleggen van een eis 
niet wenselijk. 
 
Het Energiebesluit voorziet in artikel 9.1.15 §4 wel in een mogelijkheid voor renovaties die niet aan de graad 
van na-isolatie van 75% uit de definitie van de ingrijpende energetische renovatie voldoen. De 
aangifteplichtige kan vragen om toch te voldoen aan deze eisen.  
 
Dergelijke individuele aanvragen per gebouw werden nog niet ingediend bij het VEA. Het artikel voorziet enkel 
in een afwijkende behandeling indien minder dan 75% van de buitenschil wordt na-geïsoleerd. Wanneer de 
technische installaties niet volledig worden vervangen, is er geen afwijkingsmogelijkheid, aangezien de 
berekeningsmethode niet beschrijft hoe men met bestaande installaties moet omgaan. 

4.6.3.2 Ervaring met ingrijpende energetische renovaties 

Het VEA krijgt sinds de invoering veel vragen over de ingrijpende energetische renovatie (IER). Enerzijds zijn er 
vragen over de grenzen van het toepassingsgebied met de bedoeling om het globale eisenpakket niet te 
moeten toepassen: 

 Wat als ik mijn ketel al laat vervangen voor de vergunningsaanvraag? 
 Wat als er gewacht wordt met de niet-vergunningsplichtige isolatiewerken, zodat minder dan 75% van 

de buitenschil wordt na-geïsoleerd? 
 … 

Sommige bouwheren zouden zelfs bepaalde isolatiewerken uitstellen of niet uitvoeren om niet onder de 
ingrijpende energetische renovatie te vallen. 
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Anderzijds zijn er ook bouwheren die voor hun ‘gewone’ renovatie een E-peilberekening wensen uit te voeren 
of een EPC bouw wensen te bekomen. Het gaat dan meestal om stapsgewijze verbouwingen, waarbij bepaalde 
isolatiewerken of werken aan de technische installaties in eerdere fases werden uitgevoerd. Bij de huidige 
renovatie kunnen deze eerder uitgevoerde werken niet worden gevaloriseerd in de EPB-aangifte. 
 
Daarnaast worden verslaggevers, architecten en bouwheren geconfronteerd met problemen bij het maken 
van het onderscheid tussen de renovatie en de ingrijpende energetische renovatie. Zij kunnen soms moeilijk 
bij aanvang van het project bepalen om welk type renovatie het gaat. De bepalingen in de definitie van de 
ingrijpende energetische renovatie bevatten immers voorwaarden die worden beïnvloed door niet-
vergunningsplichtige werken, zoals bepaalde isolatiewerken of werken aan de technische installaties. 
Bouwheren kunnen tijdens de uitvoering van de werken beslissen om bepaalde bijkomende werken uit te 
voeren (bv. vervanging ketel) of net om bepaalde vergunde werken slechts gedeeltelijk uit te voeren. Het 
verkrijgen van een vergunning houdt immers geen verplichting tot uitvoering van de vergunde werken in. Het 
is ook eigen aan het bouwproces dat bij een renovatie pas tijdens de werken de staat van sommige 
onderdelen kan worden beoordeeld. Men vertrekt van een bestaand gebouw met eventuele (verborgen) 
gebreken, terwijl er bij nieuwbouw gestart wordt met een schone lei. Enkel op basis van de vergunning of 
melding, kunnen de bouwheer, de architect of de verslaggever dus niet met zekerheid bepalen of het om een 
ingrijpende energetische renovatie zal gaan of niet.  
 
Omdat de energieprestatieregelgeving bepaalt dat de EPB-aangifte de as-built toestand moet weergeven, kan 
de verslaggever pas op het moment van de EPB-aangifte met zekerheid vaststellen welk type renovatie het is. 
Bij de ingrijpende energetische renovatie moet er een globale energieprestatieberekening gebeuren, terwijl bij 
een gewone renovatie enkel de delen waarop eisen van toepassing zijn, worden gerapporteerd. Dit zorgt 
ervoor dat de bouwheer en de architect niet altijd bij aanvang van het project kunnen voorzien aan welk 
eisenpakket het project moet voldoen. De verslaggever kan de hoeveelheid werk en dus de kostprijs voor zijn 
werk, moeilijk inschatten op het moment dat hij zijn opdracht aanneemt.  
 
Ook het VEA kan op basis van de gegevens uit de vergunning niet eenduidig afleiden of het al dan niet om een 
ingrijpende energetische renovatie gaat, wat de handhaving bemoeilijkt. De vergunning bevat immers geen 
gegevens over de installaties of over bepaalde niet-vergunningsplichtige isolatiewerken. 

4.6.3.3 Resultaten studie kostenoptimum 

Uit de uitgevoerde studie naar het residentiële kostenoptimum blijkt dat het huidige eisenniveau van E90 voor 
de ingrijpende energetische renovatie nog verstrengd zou kunnen worden tot E80. 
 

 Kostenoptimaal 
E-peil (-) 

Laagste kostenefficiënte 
E-peil (-) 

Rijwoning 1 48 23 (42 zPV) 

Rijwoning 2 43 -5 (28 zPV) 

Halfopen woning 1 57 41 (52 zPV) 

Halfopen woning 2 80 62 

Vrijstaande woning 1 73 63 (72 zPV) 

Vrijstaande woning 2 80 63 (80 zPV) 

Appartement gemiddeld 62 34 (45 zPV) 

Appartement midden-midden 72 32 

Tabel 52: Macro-economische resultaten voor de verschillende referentiewoningen 

Hiertegenover staat wel dat de studie aantoont dat de huidige subsidies (op individuele maatregelen) er niet in 
slagen om de ingrijpende energetische renovaties interessant te maken. De financiering van een echt grondige 
energetische renovatie is dikwijls problematisch. De investeringen die nodig zijn om een bepaald E-peil te 
halen blijken minder af te hangen van het energiepeil van de bestaande woning, dan van de grootte en de 
compactheid van de woning. De uitvoerders van de studie pleiten dan ook voor het mogelijk maken van een 
gunstig leenregime voor dergelijke renovaties of subsidies gekoppeld aan het E-peil. 
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4.6.3.4 Link met het Renovatiepact 

Op dit moment is de adviserende taak van de verslaggever beperkt tot de op dat moment uit te voeren 
renovatiewerken en het voldoen aan de EPB-eisen. Er is momenteel bij vergunningsplichtige renovaties geen 
langetermijnvisie voor het gebouw als geheel. Bij zo’n visie is een integrale aanpak nodig die rekening houdt 
met gefaseerde renovaties. 
 
De energieprestatieregelgeving is opgebouwd rond vergunningen en meldingen. Dit zijn eenmalige momenten 
in de levensduur van een gebouw. Eenzelfde gebouw kan achtereenvolgens meerdere renovaties ondergaan 
(stapsgewijze renovatie). Een nieuwbouwwoning wordt na voltooiing een ‘bestaand gebouw’. Met het 
Renovatiepact wordt een integrale aanpak beoogd van het bestaande gebouwenpatrimonium. Daarbij is een 
energieadvies wenselijk. Het uitwerken van zo’n energieadvies is dan ook één van de concrete werven van het 
Renovatiepact.  

 Voorstellen op middellange termijn 4.6.4

Dit hoofdstuk bevat een aantal pistes die binnen het kader van de energieprestatieregelgeving bij 
vergunningsplichtige renovaties op middellange termijn mogelijk zijn. De uitwerking van deze pistes is 
gekoppeld aan het renovatiepact  en aan de beschikbaarheid van een geïntegreerde berekeningsmethode (zie 
3.2 ) die het mogelijk maakt om bij de renovatie bestaande gebouwen een E-peil te berekenen.  

4.6.4.1 Voorstel 1: E-peilberekening voor alle types renovatie  

Het verschil in berekening is een struikelpunt tussen de gewone renovatie en de ingrijpende energetische 
renovatie. Er is een aanzienlijk verschil in administratieve last en tijdsbesteding voor de verslaggever tussen 
beide types renovaties (zie onderstaande tabel). 
 

  Renovatie Ingrijpende energetische renovatie 

Administratieve last Enkel rapportering van delen waarop 

eisen van toepassing zijn, geen 

volledige geometrie nodig. 

Volledige berekening van het gebouw 

nodig. Ingave van de volledige geometrie, 

waaronder bestaande constructiedelen. 

Tijdsbesteding verslaggever Afhankelijk van de werken: beperkte 

werken = relatief beperkte 

rapporteringslast. Voor grotere 

renovaties kan dit oplopen. 

Gelijkaardig aan nieuwbouw: steeds 

volledige berekening nodig. 

EPC neen ja 

Tabel 53: Vergelijking tussen de energieprestatiebenadering bij renovaties en ingrijpende energetische renovaties 

Het VEA stelt voor om na te gaan of het mogelijk is een globale E-peilberekening voor alle types renovaties in 
te voeren. Een uniforme berekening kan het spanningsveld tussen de gewone renovaties en de ingrijpende 
energetische renovaties wegnemen. Op die manier is er een gelijke administratieve belasting voor alle 
renovaties. Er zou dan ook telkens een EPC bouw worden afgeleverd. 
 
De invoering van een globale berekening is pas mogelijk wanneer de methode voor de berekening van het E-
peil voorziet in waarden bij ontstentenis voor bestaande installaties en constructies die op dat moment niet 
worden gerenoveerd. Op die manier kunnen ook reeds uitgevoerde werken worden gevaloriseerd. Om dit te 
kunnen uitvoeren, is de integratie van de berekeningsmethodes voor nieuwbouw en bestaande gebouwen 
noodzakelijk en dus ook prioritair (zie 3.2). De timing voor het invoeren van een globale berekening moet dus 
worden afgestemd op de timing voor de uitbreiding van de methode.  
 
Dergelijke geïntegreerde methode is niet alleen in het kader van de energieprestatieregelgeving wenselijk. Het 
is nodig om het verhaal van de energieprestatieregelgeving in te passen in de volledige levenscyclus van een 
gebouw. Daarbij is het noodzakelijk dat de verschillende tools en instrumenten die worden gebruikt of 
ontwikkeld (EPB, EPC, renovatieadvies, woningpas) maximaal data uit kunnen wisselen of worden 
geïntegreerd. Een geïntegreerde methode kan ervoor zorgen dat al deze instrumenten maximaal op elkaar 
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worden afgestemd zodat het uitwisselen van informatie en gegevens tussen de verschillende instrumenten 
mogelijk wordt, zonder dat daarbij de specifieke doelstelling van elk instrument verloren gaat. Op die manier 
wordt er maximaal ingezet op bruikbare en nuttige instrumenten voor de bouwheer. Voor het VEA ontstaat  er 
dan ook de mogelijkheid om de toepassingen op elkaar af te stemmen, waardoor de kosten voor de verdere 
ontwikkeling en het onderhoud van de toepassingen worden beperkt. 
 

4.6.4.2 Voorstel 2: Berekening van verschillende scenario’s  

Wanneer een E-peilberekening voor alle types renovatie mogelijk is, kunnen er energieprestatieberekeningen 
worden uitgevoerd op verschillende momenten in het bouwproces: 

 as-is, voor renovatie (start-toestand); 
 na geplande vergunningsplichtige renovatie (voor EPB-aangifte); 
 met nodige bijkomende maatregelen om tot de langetermijndoelstelling 2050 te komen 

(renovatieadvies). 
 

De laatste stap valt uiteraard weg als met de renovatie de langetermijndoelstelling wordt behaald. De tweede 
stap kan dan weer meermaals worden uitgevoerd bij gefaseerde renovaties. 
 
De bouwheer krijgt op die manier zicht op wat het doel is voor zijn concrete woning en welke stappen hij moet 
nemen om daar te geraken. Op die manier wordt de EPB-aangifte niet enkel een verplichte administratieve 
last, maar ook een echt inhoudelijk document waar hij mee aan de slag kan. Voor elke vergunningsplichtige 
renovatie is er dan een concrete inschatting van de energetische verbetering mogelijk. De rol van de 
verslaggever verandert bij het opmaken van een globale berekening met dergelijke scenario’s ook van loutere 
‘rapporteur’ naar die van ‘adviseur’. De verslaggever krijgt dan een echt actieve rol binnen het bouwproces. 
 
Het VEA stelt voor om na te gaan of bij alle renovaties deze scenarioberekeningen verplicht kunnen worden 
gemaakt. Voor de toepassing van deze scenarioberekeningen stelt het VEA onderstaande fases voor. Elke fase 
kan worden beschouwd als een verdere verfijning van de vorige fase. Bij de eerste fase ligt de nadruk op snelle 
en eenvoudige, maar beperkte uitvoering binnen het kader van de energieprestatieregelgeving. De laatste fase 
houdt een hoge graad van automatisatie en uitwisselbaarheid met andere tools (met bijhorende hoge 
ontwikkelingskosten) in. Op dat moment wordt uitwisseling met andere instrumenten mogelijk, bv. een EPC 
bestaande gebouwen als as-is-scenario of een renovatieadvies als langetermijnscenario, raadpleegbaar via de 
woningpas. 
 

 Fase 1: low-cost/korte termijn-implementatie; 
o De verschillende scenario’s worden afzonderlijk ingevoerd in de EPB-software, in 

verschillende bestanden; 
o Per scenario wordt een verschillend uitvoerbestand gemaakt (analoog aan epbs- en epba-

files), bv.: 
 Epbi-file voor startscenario; 
 Epbe-file voor langetermijnscenario. 

o Bij de voorafberekening worden zowel epbi-, epbs- en epbe-file ingediend in de 
energieprestatiedatabank. De verschillende scenario’s zijn dan gekend bij de bouwheer als 
bijlagen bij de startverklaring; 

o Na de werken wordt de definitieve epba-file ingediend; 
o Bestaande uitvoerfiles voor voorafberekening (epbs) en EPB-aangifte (epba) blijven 

ongewijzigd. Bijkomende bijlagen voor de scenarioberekeningen. 
 Fase 2: integratie van de scenario’s in de software: 

o De verschillende scenario’s worden gezamenlijk ingevoerd in één softwarebestand; 
o De software wordt uitgebreid met simulatie- of optimalisatiemogelijkheden; 
o Bij de voorafberekening worden de 3 scenario’s ingediend in 1 epbs-file; 
o Na de werken wordt de definitieve epba-file ingediend. Deze kan eveneens informatie over 

de 3 scenario’s bevatten; 
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o Uitvoerfiles voor de voorafberekening (epbs) en de EPB-aangifte (epba) worden gewijzigd 
door integratie van de scenario’s. 

 Fase 3: integratie met renovatieadvies: 
o Uitbreiding van fase 2; 
o Focus op maximale uitwisselbaarheid met andere tools van VEA die kaderen in de 

levenscyclus van het gebouw; 
o Mogelijkheid tot het inladen van een EPC bestaande gebouwen als starttoestand; 
o Mogelijkheid tot het inladen van een renovatieadvies als langetermijnscenario; 
o Mogelijkheid tot het exporteren van een langetermijnscenario als renovatieadvies; 
o Mogelijke integratie en uitwisseling met de woningpas. 

Bij stapsgewijze renovaties is het mogelijk dat de bouwheer na verloop van tijd al over scenarioberekeningen 
beschikt uit een vorige renovatiestap. Op dat moment beschikt hij al over een as-is-scenario en een 
langetermijnscenario. Het is uiteraard dan niet de bedoeling om deze nogmaals te berekenen. Dit zou de 
administratieve last enkel verhogen en niets inhoudelijk bijdragen. 
 
Het VEA stelt dan ook voor om voor dergelijke stapsgewijze renovaties enkel de berekening na de geplande 
werken voor de EPB-aangifte te verplichten. Als voorwaarde geldt wel dat de geplande werken de stappen uit 
het langetermijnscenario volgen, zoniet is er nood aan een nieuw langetermijnscenario. De as-is berekening is 
in geen geval nog nodig, want die stemt overeen met de vorige EPB-aangifte. 
 
Wanneer in de toekomst uitwisseling mogelijk is met de instrumenten voor het EPC en het renovatieadvies, 
kan deze vrijstelling worden uitgebreid voor gebouwen die al beschikken over een EPC bestaande gebouwen 
en/of een renovatieadvies. Ook hier geldt uiteraard dat als de stappen uit het renovatieadvies niet worden 
gevolgd in de geplande renovatie, een nieuw langetermijnscenario vereist is. Op dat moment kaderen de 
scenarioberekeningen optimaal in de levenscyclus van het gebouw. 

4.6.4.3 Voorstel 3 Keuzemogelijkheid E-peil-eis bij gewone renovaties 

Ook het verschil in eisenpakket kan in bepaalde gevallen, vooral wat betreft de energieprestatie, leiden tot 
een spanningsveld tussen de gewone renovatie en de ingrijpende energetische renovatie: 
 

  Renovatie Ingrijpende energetische renovatie 

Energieprestatie Afzonderlijke installatie-eisen E-peil  

Ventilatie Beperkte ventilatie-eisen in 

verbouwingen, volledige 

ventilatie-eisen in uitbreidingen. 

Volledige ventilatie-eisen, ook in 

verbouwde delen. 

U-waarden Maximale U-waarden voor 

constructiedelen 

Idem 

Andere comforteisen - - 

Tabel 54: Vergelijking tussen de energieprestatie-eisen bij renovaties en ingrijpende energetische renovaties 

Om het verschil in behandeling tussen beide renovaties dichter te verminderen, stelt het VEA voor om als een 
geïntegreerde methode beschikbaar is, een afwijkingsmogelijkheid van de installatie-eisen te voorzien, indien 
een ‘gewone’ renovatie wel aan de E-peil-eis voor ingrijpende energetische renovaties voldoet. De installatie-
eisen worden immers per type installatie afgetoetst, terwijl bij een E-peilberekening een globale berekening 
gebeurt waarbij een slechtere prestatie van het ene systeem kan worden gecompenseerd door bijkomende 
inspanningen op andere vlakken (bv. verbetering van de bouwschil of betere prestaties van andere 
installaties). 
 
Wanneer de E-peilberekening voor alle types renovaties mogelijk is (zie 4.6.4.1), dan is het ook mogelijk om de 
berekening van de installatie-eisen hierin te integreren. De berekening van de installatie-eisen is immers 
gebaseerd op onderdelen van de EPW-methode. De keuzemogelijkheid zou dan zelfs automatisch kunnen 
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worden gecontroleerd, waardoor de administratieve last voor de verslaggever en het VEA tot een minimum 
wordt beperkt. 
 
Gelijkaardige keuzemogelijkheden bestaan al in andere landen, zoals Duitsland en Denemarken. Good 
practices en ervaringen van deze landen kunnen dan ook worden meegenomen. 

4.6.4.3.1 Voorbeeld: Duitsland 
In Duitsland gelden bij renovaties eisen op componentniveau (primair systeem) op basis van: 

 een catalogus met maatregelen; 
 een lijst met maximale U-waarden; 
 installatie-eisen voor nieuw geplaatste installaties. 

 
Daarnaast is er een secundair systeem met globale eisen indien het gebouw in zijn geheel voldoet aan 140% 
van de eis voor het primair energieverbuik van een gelijkaardig nieuw gebouw. De primaire eisen op 
componentniveau zijn dan niet langer verplicht. Een residentieel gebouw moet bijkomend ook voldoen aan 
140% van de eis voor de specifieke warmteverliescoëfficiënt (analoog aan het S-peil). Bij niet-residentiële 
gebouwen is dat 140% van de maximale U-waarden. 
 
Wanneer aan de secundaire globale eisen voldaan is, moet men niet meer aan de primaire eisen voldoen. Dat 
is analoog aan het voorstel van het VEA. 
 
In Duitsland is er geen aparte categorie voor een ingrijpende energetische renovatie, zoals in Vlaanderen. Het 
niveau van de secundaire globale eis verhoudt zich dan ook tot het eisenniveau bij nieuwbouw. Voor 
Vlaanderen zou dit betekenen dat de globale eis voor renovatie van een residentieel gebouw op dit moment 
zou moeten voldoen aan E84 (140% van E60). Dat ligt in lijn met het huidige eisenniveau voor de ingrijpende 
energetische renovatie van E90. 
 
Vanaf 2016 betekent dit systeem voor Vlaanderen echter een onmiddellijke verstrenging tot E70 (140% van 
E50). Het strikte verstrengingspad bij nieuwbouw tot 2021 impliceert dan ook verstrengingen voor renovaties, 
terwijl het langetermijnpad voor renovaties nog niet gekend is. De bepaling van het 140%-niveau in Duitsland 
was het onderwerp van een politieke onderhandeling, eerder dan van een onderbouwde studie (zoals 
bijvoorbeeld een studie naar het kostenoptimum). Bij een evaluatie van deze eisen in Duitsland, stelden de 
uitvoerders dan ook vast dat deze grens van 140% als te strikt werd ervaren om dit systeem echt aan te 
moedigen. 
 
In Vlaanderen bestaat er wel een aparte categorie voor de ingrijpende energetische renovatie. Het is logischer 
om te kijken naar dit eisenniveau. Het werd bepaald aan de hand van een studie naar het kostenoptimum en is 
dus onderbouwd. Renovatie en nieuwbouw kunnen op die manier elk volgens hun eigenheid, noden en 
potentieel worden benaderd. Het VEA besluit hieruit dat de keuzemogelijkheid bij gewone renovaties tussen 
de component-eisen en een globale eis met hetzelfde niveau als voor ingrijpende energetische renovaties, 
verantwoord is en een verbetering ten opzichte van het toegepaste principe in Duitsland. 

4.6.4.3.2 Voorbeeld: Denemarken 
In Denemarken gelden bij renovaties eisen voor alle schildelen op basis van een lijst met kostenoptimale 
maatregelen. Wanneer men gaat renoveren, is men dus verplicht om bepaalde maatregelen uit te voeren die 
in de lijst voorkomen. 
 
Als alternatief wordt er vanaf 2016 een regeling uitgewerkt die rekening houdt met de globale 
energieprestatie, met volgende voorwaarden: 

 Het behalen van een energieklasse: 
o Klasse 2 voor de minimumeisen (maximaal 110 kWh/m²+3200/vloeropp); 
o Klasse 1 voor meer ambitieuze projecten (maximaal 52,5 kWh/m²+1650/vloeropp). 

 Het verbeteren van de energieprestatie met minstens 30 kWh/m². 
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 Het voldoen aan de binnenklimaateisen bij renovaties die klasse 1 halen. 
 
Wanneer men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is men niet langer verplicht de individuele schildelen 
te verbeteren. Als een schildeel wordt vervangen of vernieuwd, is er ook altijd een eis op componentniveau. 
 
De niveaus van de energieklassen werden bepaald volgens een kostenoptimale studie en werden afgestemd 
met de EPC niveaus voor bestaande gebouwen. Ze zijn beduidend minder streng dan de eisen voor 
nieuwbouw. Nieuwe residentiële gebouwen moeten in 2020 maximaal 20 kWh/m² halen, gebruik makend van 
dezelfde rekenmethode. De energieklasse 2 zou ongeveer overeenkomen met een C-markering volgens de 
energielabelling. 
 
Het keuzeprincipe is analoog aan het voorstel van het VEA: wanneer aan de secundaire globale eisen voldaan 
is, moet men niet meer aan de primaire eisen voldoen. Het opzet van de verplichtingen is echter helemaal 
anders in Denemarken. Er worden namelijk ook eisen opgelegd aan schildelen, die niet noodzakelijk worden 
vervangen of vernieuwd. Dit is fundamenteel verschillend van de aanpak in Vlaanderen, waarbij aan de 
bouwheer de keuze wordt gelaten om al dan niet bepaalde schildelen te renoveren of niet. 
 
Ook is het moeilijk om de specifieke klassen te vergelijken met de situatie in Vlaanderen aangezien de eisen 
worden uitgedrukt in kWh/m² (weliswaar met een correctie voor het vloeroppervlak). Wat wel duidelijk 
overeenkomt, is dat het ambitieniveau voor ingrijpende renovaties duidelijk verschilt van het ambitieniveau 
voor nieuwbouw. 
 
Omdat de regeling nog nieuw is, zijn er op dit moment nog geen concrete ervaringen die het VEA kan 
meenemen. 
 

4.6.4.4 Voorstel 4: S-peil berekenen voor alle types renovatie  

Momenteel gelden voor de bouwschil bij renovaties enkel maximale U-waarden. In het Renovatiepact is 
opgenomen dat bij de langetermijndoelstelling ook een schilpeilindicator wordt beoogd. Het VITO zal 
testberekeningen uitvoeren op bestaande gebouwen met de schilpeilindicator die werd uitgewerkt voor 
nieuwbouw (zie 4.2). 
 
Het VEA stelt voor om het schilpeil, zoals bepaald voor nieuwbouw, indicatief te laten berekenen bij 
renovaties. Op die manier kan er ervaring worden opgedaan met de nieuwe indicator en kan er bij een 
volgende evaluatie worden bekeken in welke gevallen een eis op het S-peil de maximale U-waarden kan 
vervangen of aanvullen. 
 
 
Wanneer de geïntegreerde methode beschikbaar is voor alle types renovaties, kan gelijktijdig ook de 
schilpeilindicator mee worden uitgevoerd voor de gewone renovaties. 

 Het eisenniveau voor ingrijpende energetische renovaties van residentiële gebouwen 4.6.5

4.6.5.1 Voorstel 1: Verplichte berekening langetermijndoelstelling in plaats van verstrengen E-peil 
ingrijpende energetische renovatie 

Uit de studie naar het kostenoptimum blijkt dat het kostenoptimale E-peil voor ingrijpende energetische 
renovaties lager ligt dan de huidige eis (zie 4.6.3.3). Anderzijds zijn er financiële belemmeringen. Zo zijn de 
investeringen die nodig zijn om een bepaald E-peil te halen minder afhankelijk van het energiepeil van de 
bestaande woning, dan van de grootte en de compactheid van de woning. 
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 Beschermd 
volume 

(m³) 

Investeringkost bij 
eisenniveau  

(€) 

Investeringkost tot 
kostenoptimaal 

E-peil (€) 

Investeringkost 
tot E60 

(€) 

Rijwoning 1 425,48 37.477 47.055 (E48) 40.735 

Rijwoning 2 631,40 49.521 60.788 (E43) 56.146 

Halfopen woning 1 548,01 32.297 47.555 (E57) 47.050 

Halfopen woning 2 406,50 25.502 27.055 (E80) 34.784 

Vrijstaande woning 1 748,94 45.435 59.535 (E73) 69.803 

Vrijstaande woning 2 720,72 46.120 47.853 (E80) 60.233 

Appartement gemiddeld 292,20 17.575 20.805 (E62) 24.562 

Figuur 43: Investeringskosten bij de onderzochte ingrijpende energetische renovaties (macro-economisch) 

Ook het hierboven beschreven spanningsveld tussen de gewone en de ingrijpende energetische renovatie 
speelt een rol. Op dit moment is het vrij gemakkelijk om aan de eis te ontsnappen door minder schildelen te 
isoleren of bepaalde werken te spreiden, zodat er niet aan de voorwaarden voor een ingrijpende energetische 
renovatie voldaan is. Een verstrenging lijkt daarom nog niet aan de orde, omdat op die manier nog meer 
bouwheren ontwijkingsgedrag zouden vertonen. 
 
Nu de krijtlijnen van het Renovatiepact zijn uitgetekend, is het echter niet de bedoeling om ondermaatse 
renovaties op te leggen, die mogelijks niet overeenstemmen met de langetermijndoelstelling. In plaats van het 
verstrengen van het eisenniveau, stelt het VEA voor om de berekening van verschillende scenario’s (zie 
4.6.4.2) vervroegd te verplichten bij de ingrijpende energetische renovatie. 
 
Door niet enkel af te toetsen of het gebouw na de ingrijpende energetische renovatie voldoet aan de eisen, 
maar ook de langetermijndoelstelling door te rekenen, kan de bouwheer lock-in effecten vermijden. Hij weet 
wat hem te doen staat om de huidige eis te halen, maar ook welke bijkomende maatregelen in zijn geval nodig 
zijn om de langetermijndoelstelling te bereiken. 
 
Voor de berekening van de langetermijndoelstelling zijn er geen aanpassingen van de methode nodig. Het is 
interessant om ook het vertrekpunt, het as-is-scenario te kennen. Voor die berekening zijn er echter 
bijkomende waarden bij ontstentenis nodig voor bestaande installaties. In afwachting van een geïntegreerde 
methode kunnen deze worden toegevoegd aan bijlage X bij het Ministerieel Besluit van 2 april 2007.  

4.6.5.2 Voorstel 2: Bepaling van type renovatie in EPB-software 3G 

 
Op kortere termijn stelt het VEA voor om tegen 2017 de bepaling van het type renovatie te integreren in de 
software. Op basis van de oppervlaktes van zowel de (na-)geïsoleerde schildelen als de ongewijzigde 
schildelen, kan de software de 75%-grens uit de definitie automatisch berekenen. Samen met het gegeven of 
de installaties volledig vervangen zijn, bepaalt de software dan welk type renovatie van toepassing is. Voor 
elke renovatie zal de verslaggever het totale verliesoppervlakte van de buitenschil moeten bepalen. Deze 
kleine aanpassing zal de bepaling van de aard van de werken en de bijhorende eisen vereenvoudigen. Dit geeft 
de bouwheren, architecten en verslaggevers meer duidelijkheid. Bovendien maakt dit de handhaving door het 
VEA eenvoudiger. 

4.6.5.3 Voorstel 3: S-peil berekenen voor bij ingrijpende energetische renovaties  

Momenteel gelden voor de bouwschil bij ingrijpende energetische renovaties enkel maximale U-waarden. In 
het Renovatiepact is opgenomen dat bij de langetermijndoelstelling ook een schilpeilindicator wordt beoogd.  
 
Het VEA stelt voor om het schilpeil, zoals bepaald voor nieuwbouw, zo snel mogelijk indicatief te laten 
berekenen bij ingrijpende energetische renovaties. Op die manier kan er ervaring worden opgedaan met de 
nieuwe indicator en kan er bij een volgende evaluatie worden bekeken in welke gevallen een eis op het S-peil 
het eisenpakket kan aanvullen. 
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Om op korte termijn kan de indicatieve berekening van het S-peil te implementeren voor de ingrijpende 
energetische renovatie zijn enkel de gegevens van de constructiedelen naar aangrenzende verwarmde ruimtes 
als bijkomende invoer nodig. Het VEA schat in dat dit tegelijkertijd met de invoering van het schilpeil bij 
nieuwbouw kan gebeuren (2018). 
 

4.6.5.4 Voorstel 4: Gerichte financiële ondersteuning voor renovaties 

Uit de studie naar het kostenoptimum blijkt dat de financiering het grootste struikelblok vormt voor het 
ingrijpend energetisch renoveren van bestaande gebouwen. Het is dan ook dringend nodig dat over de 
financiële ondersteuning knopen worden doorgehakt. De invoering van de ingrijpende energetische renovatie 
had net als bedoeling om voorlopers te stimuleren en om gerichte ondersteuning mogelijk te maken. Op die 
manier kunnen de voorlopers worden gestimuleerd die de niet evidente keuze maken om ingrijpend te 
renoveren. Dit in tegenstelling tot de huidige subsidiëring die zich baseert op individuele maatregelen. 
 
De studie naar het kostenoptimum voor nieuwe residentiële gebouwen toont aan dat de gerichte 
ondersteuning van globale energieprestaties die duidelijk beter presteren dan de norm, werkt. Het micro-
economisch optimum bij nieuwbouw is daardoor nu al in overeenstemming met het vastgelegde BEN-niveau 
(zie 4.3.3.1). Het aantal BEN-woningen neemt daardoor ook jaarlijks toe. Bij de ingrijpende energetische 
renovatie verschillen het micro-economisch en het macro-economisch optimum nauwelijks. Daaruit blijkt dat 
de huidige subsidiëring bouwheren moeilijk kan stimuleren om te renoveren tot voorbij het macro-
economisch optimum te stimuleren. 
 
Het VEA stelt voor dat er een aangepast ondersteuningsbeleid wordt gevoerd ten aanzien van renovaties, in 
overeenstemming met het Renovatiepact. Daarbij gaat de voorkeur uit naar ondersteuning op basis van de 
globale langetermijndoelstellingen (bv. E-peil). 
 
Daarnaast stelt het VEA voor om de financiële instellingen te overtuigen van een gunstig leenregime voor 
(ingrijpende) energetische renovaties. Zij wensen meer garanties dat de geleverde inspanningen op 
energetisch vlak ook echt leiden tot minder risico voor de bank door lagere energiekosten en een meerwaarde 
van de woning. Daarom wensen zij de grootteorde van deze minderuitgaven in te kunnen schatten, zodat zij 
het maandelijks beschikbaar budget van de ontlener kunnen verhogen. Daarvoor zijn bijkomende gegevens 
nodig over het verband tussen het berekend verbruik (op basis van EPB) en het werkelijke verbruik dat wordt 
beïnvloed door gebruikersgedrag. Daarnaast zijn er momenteel ook geen gegevens beschikbaar over de 
eventuele meerwaarde van een woning met een betere energieprestatie. Indien nodig moeten hiervoor 
bijkomende studies worden uitgevoerd om de financiële instellingen hiervan te overtuigen. 
 

 Het eisenniveau voor ingrijpende energetische renovaties van niet-residentiële gebouwen 4.6.6

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van het eisenniveau voor kantoren en scholen. Op basis van de studie naar 
het kostenoptimum stelt het VEA voor om het eisenniveau E90 voor ingrijpende energetische renovaties van 
scholen en kantoren te behouden.  
 
Daarnaast introduceert dit hoofdstuk een aanscherping voor het eisenniveau van de andere niet-residentiële 
functies. Het VEA stelt voor om hetzelfde E-peil E90 als voor kantoren en scholen in 2018 op te leggen. Bij de 
functies waarbij het eisenniveau voor nieuwbouw (zie 4.4.4) minder dan 30 E-peil-punten lager ligt dan E90, 
stelt het VEA een E-peil E110 voor. Dit om het spanningsveld tussen nieuwbouw en ingrijpende energetische 
renovaties niet nodeloos te verzwaren voor die functies. 

4.6.6.1 Huidige eisen  

Sinds 1 januari 2015 gelden volgende eisen voor ingrijpende energetische renovaties van niet-residentiële EPB-
eenheden: 
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 Kantoor en school Andere specifieke bestemming 
  

Thermische isolatie Maximale U-waarden 
(voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

 
 

Volgen de eisen bij renovatie Energieprestatie E90 

Installaties - 

Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen 
(voor alle ruimten) 

Tabel 55: Huidige eisen bij ingrijpende energetische renovaties van niet-residentiële EPB-eenheden 

Vanaf 2017 geldt er ook een E-peil voor de bestemming ASB, zodat dan alle niet-residentiële functies  over een 
E-peil beschikken (zie 4.4.2). Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een E-peil-eis 
voor alle niet-residentiële bestemmingen voor vergunningen aangevraagd vanaf 1/1/2017, werd op 18 
december 2015 definitief goedgekeurd. Dit besluit bevat ook een E-peileis van 5 tot 10 punten hoger dan de 
berekende kostenoptimale niveaus, afhankelijk van het functioneel deel, voor de ingrijpende energetische 
renovatie van alle niet-residentiële functies die voorheen onder ASB vielen. 

4.6.6.2 Resultaten studie kostenoptimum 

In de studie naar het kostenoptimum voor niet-residentiële functies (zie 4.1.4) werden ook voor de ingrijpende 
energetische renovatie verschillende scenario’s doorgerekend voor dezelfde 11 gebouwen met in totaal 26 
functies. Als basisscenario werd, net zoals bij nieuwbouw, het macro-economisch scenario geselecteerd 
zonder toepassing van PV of vrije bodemkoeling (zie 4.4.3).  
 

 Kostenoptimaal E-peil (-) 

Logeer  82 

Kantoor 82-101 (115) 

Onderwijs 93 

Gezondheid met verblijf 71-75 

Gezondheid zonder verblijf 82-117 

Gezondheid operatiezalen 41 

Bijeenkomst hoge bezetting 54-79 

Bijeenkomst cafetaria 75 

Handel 62-76 

Sport sporthal/turnzaal 50 

Sport fitness/dans 57 

Sport sauna/zwembad 75 

Keuken 55-74 

Technische ruimte 11-46 

Tabel 56: Kostenoptimaal E-peil bij ingrijpende energetische renovatie, per functie 

De resultaten voor het kostenoptimale E-peil zijn vrij uiteenlopend. Enerzijds is er het verschil tussen de 
functies en anderzijds het verschil tussen de renovatiemogelijkheden bij de verschillende gebouwen. In 
tegenstelling tot de studie residentieel werd wel bij alle niet-residentiële gebouwen gestart met een 
bestaande spouwmuur, waardoor de U-waarde van deze wanden beperkt is tot 0,55 W/m²K. Daardoor liggen 
de resultaten minder ver uit elkaar. Wanneer als vertrekpunt een ander type muur aanwezig is, dalen de 
kostenoptimale E-peilen verder. 
 
Het VEA merkt op dat dezelfde voorzichtigheid moet worden toegepast omwille van de beperkte ervaringen 
met de methode en de beperkingen van de gekozen gebouwen als referentie (zie 4.4.3). Voor de renovatie van 
niet-residentiële gebouwen gelden bovendien ook de gemaakte opmerkingen over het spanningsveld tussen 
de gewone renovatie en de ingrijpende energetische renovatie, zoals besproken in 4.6.3.2. 
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De E-peil-eis voor niet-residentiële gebouwen geldt op gebouwniveau en niet op functieniveau. Een slechter 
presterend functiedeel kan deels worden gecompenseerd met een beter presterend functiedeel in hetzelfde 
gebouw. Het VEA berekende in Tabel 57 het theoretische E-peil per gebouw. Het VEA merkt op dat de 
optimalisatie op niveau van het functiedeel gebeurde, waardoor een combinatie van de afzonderlijke 
functiedelen op gebouwniveau tot maatregelcombinaties kan leiden die in de praktijk weinig waarschijnlijk 
zijn. 

 E-peil (-) 

Gebouw 1: Hotel 81 

Gebouw 2: Woonzorgcentrum 75 

Gebouw 3: Ziekenhuis 89 

Gebouw 4: Klein kantoor 73 

Gebouw 5: School 86 

Gebouw 6: Groot kantoor 100 

Gebouw 7: Showroom 79 

Gebouw 8: Kleinhandel 62 

Gebouw 9: Groothandel 74 

Gebouw 10: Horeca 59 

Gebouw 11: Sportcentrum 53 

Tabel 57: E-peil van de voorbeeldgebouwen bij kostenoptimale oplossing per functie voor ingrijpende energetische renovaties 

Enkel het groot kantoor zit op gebouwniveau boven E90. Dit gebouw bestaat hoofdzakelijk (95%) uit de functie 
kantoor. Het gebouw beschikt wel over een groot beschikbaar dakoppervlak, waardoor het toepassen van PV 
in dit specifieke geval zou leiden tot een beduidend lager kostenoptimaal E-peil (rond E50). Mogelijk behoort 
een verdere opsplitsing in verschillende functiedelen ook tot de mogelijkheden (bv. bijeenkomst hoge 
bezetting), waardoor het bestaande eisenniveau van E90 voor de kantoorfunctie geen probleem meer vormt 
voor het gebouw in zijn geheel. 

4.6.6.3 Voorstel 

 
Het VEA stelt voor om het eisenniveau voor het E-peil bij de ingrijpende energetische renovatie van scholen en 
kantoren te behouden. Ook voor de technische ruimten en gemeenschappelijke delen kan dit pad behouden 
blijven. Op dit moment is het vrij gemakkelijk om aan de eis te ontsnappen door minder schildelen te isoleren 
of bepaalde werken te spreiden, zodat er niet aan de voorwaarden voor een ingrijpende energetische 
renovatie voldaan is. Een verstrenging lijkt daarom nog niet aan de orde, omdat op die manier meer 
bouwheren ontwijkingsgedrag zouden vertonen. Ook de resultaten van de studie kostenoptimum 
ondersteunen een verstrenging voor de functies kantoor en onderwijs. 
 
 

 EPB-eisen 2016 EPB-eisen 2018 

Kantoor E90 E90 

Onderwijs E90 E90 

Technische 
ruimten 

E90 E90 

Gemeenschappelijk E90 E90 

Tabel 58: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil kantoor, onderwijs, technische ruimten en gemeenschappelijke delen 
bij ingrijpende energetische renovaties 

Het VEA stelt voor om datzelfde E-peil E90 bij de ingrijpende energetische renovatie van alle andere niet-
residentiële functies in 2018 op te leggen. Bij de functies waarbij het eisenniveau voor nieuwbouw (zie 4.4.4) 
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minder dan 30 E-peil-punten lager ligt dan E90, stelt het VEA een E-peil E110 voor. Dit om het spanningsveld 
tussen nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties niet nodeloos te verzwaren voor die functies.  
 

 EPB-eisen 2017 EPB-eisen 2018 

Logeer E130 E110 

Gezondheidszorg met verblijf E130 E110 

Gezondheidszorg zonder verblijf E130 E110 

Gezondheidszorg operatiezalen E105 E90 

Bijeenkomst hoge bezetting E130 E110 

Bijeenkomst lage bezetting E130 E110 

Bijeenkomst cafetaria E120 E90 

Handel E120 E90 

Sport sauna/zwembad E115 E90 

Sport fitness/dans E115 E90 

Sport sporthal/turnzaal E115 E90 

Keuken E120 E90 

Tabel 59: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil niet-residentiële functies bij ingrijpende energetische renovaties 

 

 

4.7 EPB-EISEN VOOR INDUSTRIE 

Het VEA stelt voor om het toepassingsgebied van de EPB-eisen uit te breiden tot elk industriegebouw, 
ongeacht of in het gebouw een klimatisatie-installatie aanwezig is of niet. Daarnaast stelt het VEA voor om de 
eisen aan technische installaties niet enkel bij renovatie, maar ook bij nieuwe industriebouw vanaf 1 januari 
2017 te verplichten. Analoog aan de afschaffing van het K-peil bij andere gebouwen (zie 4.2.4.1), stelt het VEA 
voor om de K-peil-eis vanaf 2018 af te schaffen voor industriegebouwen. 

 Toepassingsgebied 4.7.1

4.7.1.1 Huidig toepassingsgebied  

Het Energiebesluit omschrijft in artikel 9.1.1 het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving sinds 1 
januari 2014 als volgt:  
‘Dit hoofdstuk is van toepassing op gebouwen waarvoor energie verbruikt wordt om een specifieke 
binnentemperatuur te bereiken, en waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning wordt ingediend. Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de gebouwen waarvoor de verplichting 
tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning vervangen werd door de melding. 
… 

Elk gebouw dat geen industrieel gebouw en geen niet voor bewoning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf 
is, en waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd 
doorbrengen, enzovoort wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd.  
 
Als bij de melding of bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, nog niet bekend is of het gebouw 
na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, wordt het gebouw beschouwd als een geklimatiseerd gebouw.’ 
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Voor 2014 waren de EPB-eisen van toepassing op gebouwen waarvoor energie verbruikt werd om ten behoeve 
van mensen een specifieke binnentemperatuur te bereiken. Voor aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning en meldingen vanaf 1 januari 2014 werd de bepaling ‘ten behoeve van mensen’ geschrapt in het 
Energiedecreet en het Energiebesluit. De omschrijving ‘ten behoeve van mensen’ was niet eenduidig en voor 
interpretatie vatbaar. In een aantal projecten was het heel moeilijk voor het bouwteam of het VEA om te 
bepalen of de aanwezige verwarming of koeling was geplaatst om te verwarmen of koelen ten behoeve van de 
mensen die er aanwezig zijn. Het al dan niet geklimatiseerd zijn van bepaalde types gebouwen hangt immers 
niet altijd af van de aanwezigheid van een vaste verwarmings- of koelinstallatie. De toevoeging ‘ten behoeve 
van mensen’ was bovendien niet in lijn met de Europese richtlijn EPBD 2010/31/EU, die een gebouw definieert 
als ‘een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen’. 
 
Het schrappen van deze bepaling betekende vooral voor landbouwgebouwen en industriegebouwen een 
verruiming van het toepassingsgebied. Voor landbouwgebouwen werden specifieke afwijkingen en 
uitzonderingen vastgelegd in een ministerieel besluit van 23 december 2014.  
 
Industriegebouwen die in de winter vorstvrij worden verwarmd of waar een bepaalde temperatuur wordt 
aangehouden ten behoeve van de producten die er gemaakt/gestockeerd worden, vallen sinds 2014 binnen 
het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving.  

4.7.1.2 Probleemstelling 

Het VEA ontvangt vanuit het werkveld signalen dat er in de praktijk casco industrie-units worden gebouwd 
waarbij geen rekening wordt gehouden met de EPB-eisen. De casco-units zijn in eerste instantie niet 
geklimatiseerd en vallen op het eerste zicht buiten het toepassingsgebied van EPB. De bouwheer, vaak een 
promotor van industrieel vastgoed, isoleert casco-units niet of onvoldoende. Afhankelijk van de gebruiker 
wordt er nadien wel een klimatisatie-installatie geplaatst maar het plaatsen van de nodige isolatie gebeurt 
vaak niet.  
 
De situatie zoals hierboven beschreven, waarbij een klimaatinstallatie wordt geplaatst bij de ingebruikname 
van het gebouw, valt strikt genomen binnen de energieprestatieregelgeving. Het Energiedecreet bevat in 
artikel 11.1.1 §1 het volgende: ‘Indien een gebouw waarvoor geen energie wordt verbruikt om een specifieke 
binnentemperatuur te verkrijgen, binnen de twaalf maanden na de ingebruikname van de werken waarvoor 
conform artikel 4.2.1, 1°, 6° en 7°, en artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 
2009 een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan, wordt aangepast 
om alsnog energie te verbruiken om ten behoeve van mensen een specifiek binnenklimaat te creëren, dan 
moet alsnog worden voldaan aan de EPB-eisen die van toepassing zouden zijn geweest mocht in het gebouw 
vanaf het begin energie zijn verbruikt om een specifiek binnenklimaat te creëren.’ 
 
In praktijk is bovenstaande bepaling uit het Energiedecreet niet voldoende. Het is zeer arbeidsintensief om te 
controleren of een gebouw, dat oorspronkelijk niet geklimatiseerd is en buiten de energieprestatieregelgeving 
valt, na ingebruikname alsnog wordt geklimatiseerd. Bovendien leidt een dergelijke controle vaak niet tot het 
gewenste resultaat. Als het VEA vaststelt dat het gebouw geklimatiseerd is, dan zijn de EPB-eisen van 
toepassing. Doorgaans is het voor de gebouweigenaar na ingebruikname niet meer mogelijk om aan alle eisen 
te voldoen (bijvoorbeeld het achteraf plaatsen van vloerisolatie is bijna onmogelijk). De eigenaar krijgt een 
boete voor het niet voldoen aan de EPB-eisen. Het gebouw blijft echter onvoldoende geïsoleerd en de 
eigenaar zit opgescheept met te hoge energiekosten. De eigenaar is in dit geval vaak een onwetende koper. 
Omdat het gebouw bij de verkoop niet in zijn volledigheid is opgeleverd (casco-verkoop), wordt de koper de 
aangifteplichtige.  
 
Het VEA meent dat de oorzaak van bovenstaande problematiek deels te wijten is aan de beschrijving van het 
toepassingsgebied in het Energiebesluit. De zesde alinea van artikel 9.1.1 bepaalt dat als bij de melding of bij 
de aanvraag van de vergunning, nog niet bekend is of het gebouw na ingebruikname zal worden 
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geklimatiseerd, het gebouw wordt beschouwd als een geklimatiseerd gebouw. Deze bepaling is voornamelijk 
van toepassing op industriegebouwen. Alle andere gebouwen waarin mensen werken, wonen, winkelen, … 
worden immers steeds beschouwd als geklimatiseerd (artikel 9.1.1 vijfde alinea). Deze bepaling blijkt in de 
praktijk voor interpretatie vatbaar. Het volstaat immers om te ‘weten’ dat het gebouw niet zal worden 
geklimatiseerd, om het bouwproject bij het oprichten buiten het toepassingsgebied van de EPB-eisen te 
houden. Dit leidt tot situaties waarbij bijvoorbeeld de projectontwikkelaar van casco units in een 
industrieterrein ‘weet’ dat het gebouw niet geklimatiseerd zal worden en dus geen rekening houdt met de 
EPB-eisen. De nieuwe eigenaar richt de unit na aankoop onwetend verder in met kantoren, een deeltje 
productie en magazijn en verwarmt het gebouw. Hij kan echter niet meer alle maatregelen nemen die nodig 
zijn om aan de EPB-eisen te voldoen, want hij kocht het gebouw wind- en waterdicht. 

4.7.1.3 Voorstel 

Het is niet wenselijk dat bouwpromotoren of andere bouwheren al dan niet bewust via de hierboven 
beschreven weg de EPB-eisen omzeilen bij het optrekken van industriegebouwen en de koper aangifteplichtige 
maken van een gebouw dat onmogelijk nog aan de EPB-eisen kan voldoen. Energie-efficiëntie is de norm, ook 
voor industriegebouwen. Het VEA stelt als oplossing voor om enerzijds het toepassingsgebied aan te passen en 
anderzijds een verantwoordelijkheid te leggen bij de bouwpromotor.  
 
Voor de aanpassing van het toepassingsgebied stelt het VEA voor dat de EPB-eisen altijd geldig zijn voor 
industriegebouwen. Nieuwe industriegebouwen kunnen niet achterblijven in de evolutie naar een bijna-
energieneutraal gebouwenpark en moeten daarom systematisch, qua schil en qua ventilatie, voldoen aan de 
EPB-eisen. Hierbij is het nodig om de definitie van ‘gebouw’ verder aan te vullen zodat enkel afsluitbare 
constructies onder het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving vallen. Daarnaast moeten 
uitzonderingen mogelijk zijn voor bijvoorbeeld onverwarmde loodsen (zoals stallingen voor vrachtwagens). 
Om de uitzonderingen beheersbaar te maken, stelt het VEA voor dat er in overleg met de sector, categorieën 
van industriegebouwen worden opgesteld waarvoor algemene afwijkingen en/of vrijstellingen gelden (naar 
analogie met landbouwgebouwen). Als aanvulling hierop zijn specifieke afwijkingen of uitzonderingen mogelijk 
via de bestaande procedure. Een afwijking of uitzondering kan men aanvragen indien het technisch, 
functioneel of economisch niet haalbaar is om aan de EPB-eisen te voldoen.  
 
Voorbeeld: Sommige industriegebouwen worden sterker gekoeld dan verwarmd (wegens een warmte-
producerend productieproces of een warmtegevoelig product). Door de minimaal vereiste isolatiediktes te 
verlagen kan er meer warmte worden afgevoerd naar buiten door transmissie. Dergelijke uitzonderingen zijn 
in het verleden al toegestaan op basis van een dynamische simulatie. Uit de dynamische simulatie bleek in 
deze gevallen dat het totale eindenergieverbruik voor verwarming en koeling samen lager is wanneer minder 
geïsoleerd wordt dan de minimaal vereiste isolatie volgens de energieprestatieregelgeving. 
 
Het toepassingsgebied verruimen is maar een deel van de oplossing. Het VEA stelt als aanvulling voor om bij 
de koop-verkoop van een industriegebouw (en andere niet-residentiële gebouwen) een tussentijds EPB-
rapport te verplichten. Op deze manier wordt vermeden dat een onwetende koper door de bouwpromotor 
wordt opgezadeld met een gebrekkig gebouw en een eventuele boete. 

 Verschil eisen nieuwbouw - renovatie 4.7.2

4.7.2.1 Probleemstelling 

Sinds 1 januari 2015 zijn in Vlaanderen bij vergunningsplichtige renovaties systeemeisen van toepassingen 
voor nieuwe of verbouwde technische installaties (zoals verwarming, verlichting,...). De eisen zelf zijn 
opgenomen in bijlage XII van het Energiebesluit. De eisen zijn van toepassing voor alle bestemmingen (wonen, 
kantoor en school, ASB en industrie).  
 
Bij de invoer van de installatie-eisen bij renovatie is de keuze gemaakt om de installatie-eisen niet op te leggen 
voor nieuwbouw. De achterliggende reden voor die keuze is dat er voor nieuwbouw reeds een E-peil-eis van 
toepassing is (wonen, kantoor en school) of van kracht wordt vanaf 2017 (EPN: alle niet-residentiële gebouwen 

http://energiesparen.be/epb/bijlagen
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met uitzondering van industrie en landbouw). Het E-peil omvat een evaluatie van de prestaties van de 
installaties waardoor afzonderlijke eisen overbodig zijn. Voor industriegebouwen geldt er voor nieuwbouw 
echter geen E-peil-eis. 
 
Door het ontbreken van eisen op vlak van installaties zijn de eisen voor nieuwbouw industrie minder streng 
dan voor een renovatie. Het VEA stelt vast dat deze situatie niet logisch is. Ook vanuit het werkveld (vnl. 
verslaggevers en architecten) komt de vraag waarom er bij renovatie van industriegebouwen eisen zijn op vlak 
van installaties en bij nieuwbouw niet.  

4.7.2.2 Voorstel 

Het VEA stelt voor om de installatie-eisen die gelden bij de renovatie van industriegebouwen integraal over te 
nemen voor nieuwbouw. De installatie-eisen voor nieuwbouw zullen van toepassing zijn op gebouwen met 
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding vanaf 1 januari 2017. Dit zorgt ervoor dat nieuwe 
industriegebouwen niet enkel performant zijn qua gebouwschil, maar ook op vlak van de technische 
installaties. 
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4.8 ANDERE EISEN 

 Maximale U-waarden 4.8.1

De maximale U-waarden zijn van toepassing voor alle nieuwe en vernieuwde constructiedelen en voor 
bepaalde na-geïsoleerde constructiedelen. Ze zijn van toepassing voor alle aard van de werken en voor alle 
bestemmingen, met uitzondering van landbouw, waarvoor momenteel nog een specifieke regeling geldt. Het 
eisenniveau voor identieke types constructies is hetzelfde over de verschillende bestemmingen heen. Voor de 
na-geïsoleerde constructiedelen geldt momenteel dezelfde eis als voor de overeenkomstige nieuwe en 
vernieuwde constructiedelen. 
 
Het VEA stelt voor om de huidige maximale U-waarden te behouden, met uitzondering van het eisenniveau 
van muren tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijk ruimten én tussen 
wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming. Voor dat type constructies stelt het VEA 
voor de maximale U-waarde te verstrengen tot 0,6 W/m²K vanaf 2018. Op die manier moeten bovendien 
scheidingsconstructies tussen 2 entiteiten binnen hetzelfde gebouw en scheidingsconstructies tussen 2 
entiteiten/ gebouwen op aangrenzende percelen, aan dezelfde eis voldoen.  Deze aangescherpte U-waarde  
sluit ook beter aan bij de aanname uit de studie eisenpakket en bij de gebouwde realiteit. Zo wordt de 
bouwheer ook behoed voor een al te grote invloed van deze verliezen op het S-peil en het aangepaste E-peil 
(zie 4.2 en 4.3).  
 
Het VEA stelt voor om de maximale U-waarde voor plafonds tussen aparte wooneenheden, tussen 
wooneenheden en gemeenschappelijk ruimten én tussen wooneenheden en ruimten met een niet-
residentiële bestemming niet verder te verstrengen. Voor die constructies wil het VEA de bouwheer wel 
sensibiliseren om betere U-waarden na te streven.  

4.8.1.1  Studies kostenoptimum 

Uit hoofdstuk 7.7.11 van de studie naar het kostenoptimum voor nieuwe residentiële gebouwen (zie 4.1.3) 
blijkt dat de huidige maximale U-waarden nog steeds kostenoptimaal zijn voor woningen en appartementen. 
Op basis van de sensitiviteitsanalyses en de micro-economische resultaten, kunnen de minimumeisen voor de 
bouwschil met oog op het bereiken van de BEN-doelstellingen op termijn worden verstrengd tot: 

 U-waarde van 0,20 W/m²K of lager voor opake schildelen; 
 Ug-waarde van 1,0 W/m²K of lager voor glas; 
 U-waarde van 0,50 W/m²K of lager voor wachtgevels. 

 
De invoering van het S-peil met een bijhorend verstrengingspad ondervangt deze strengere waarden 
gedeeltelijk. Het aanscherpingspad voor het S-peil werd namelijk afgetoetst aan deze U-waarden (zie 4.2.3). 
Het S-peil is anderzijds een globaal peil, waarbij bepaalde slechtere U-waarden kunnen worden 
gecompenseerd door betere U-waarden voor andere componenten of andere maatregelen (vormefficiëntie, 
luchtdichtheid, zonnewering). De maximale U-waarden blijven nuttig als randvoorwaarden voor het comfort  
maar ze hoeven niet noodzakelijk tot voorbij het kostenoptimum te evolueren op voorwaarde dat een andere 
eis de correcte incentive geeft om de energievraag van het gebouw te beperken. 
 
De studie naar het kostenoptimum voor de ingrijpende energetische renovatie van residentiële gebouwen 
toont gelijkaardige besluiten (zie hoofdstuk 7 van de studie voor de resultaten per woning en hoofdstuk 8 voor 
het algemeen besluit). Als er wordt overgegaan tot een isolatiemaatregel, dan wordt er in de meeste gevallen 
best gekozen voor maatregelen waarbij de U-waarde van de schildelen op of onder U=0.20 W/m²K komt te 
liggen. Deze studie houdt echter geen rekening met praktische limieten zoals een maximale overschrijding van 
de rooilijn, de beperkingen van de bouwvrije zones, overgangen met andere percelen of een maximale 
gewenste dikte van bijvoorbeeld binnenisolatie. Anders dan bij nieuwbouw, is het na-isoleren van schildelen 
een vrije keuze van de bouwheer. Er is dan ook een spanningsveld tussen het stimuleren van na-isolatie en het 
opleggen van eisen aan deze schildelen. Te strenge eisen kunnen ervoor zorgen dat bouwheren ervoor kiezen 
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om niet te isoleren (zie ook de gelijkaardige situatie bij ingrijpende energetische renovaties in 4.6.3.2). Het is 
daarom niet wenselijk om de maximale U-waarden te verstrengen.  
 
Uit hoofdstuk 9.5 van de studie naar het kostenoptimum voor niet-residentiële gebouwen (zie 4.1.4) blijkt dat 
de meeste huidige maximale U-waarden nog steeds kostenoptimaal zijn voor niet-residentiële gebouwen. De 
vloeren zijn bij nieuwbouw een uitzondering. Door de marginale bijkomende investeringskosten bij 
toenemende isolatiediktes worden daarvoor optimale U-waardes gevonden onder of gelijk aan 0,16 W/m²K. 
Net zoals de residentiële studie houdt deze studie geen rekening met praktische limieten voor het isoleren van 
vloeren. Zo wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen van de toenemende bouwhoogte, de 
technische vereisten aan bv. sportvloeren of systeemvloeren, …   

4.8.1.2 Strengere Ugemeen 

De transmissieverliezen naar aangrenzende verwarmde ruimtes hebben een significante invloed op het S-peil 
en het aangepaste E-peil (zie 4.2.2.4). De studie eisenpakket rekende met een Ugemeen van 0,6 W/m² voor de 
actuele en toekomstige maatregelenpakketten. De huidige eis voor scheidingsconstructies tussen 
appartementen is echter 1,0 W/m²K. Uit een analyse van de ingediende aangiften blijkt dat het gemiddelde en 
de mediaan voor dergelijke constructies, zowel de muren als de vloeren en de plafonds, al 0,6 W/m²K of lager 
bedraagt (zie Tabel 17 tot Tabel 19). Het aandeel muren dat voldoet aan 0,6W/m²K is daarbij hoger dan het 
aandeel plafonds en vloeren.  
 
Het VEA stelt voor om het eisenniveau voor muren  tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en 
gemeenschappelijk ruimten én tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming te 
verstrengen, zodat het niveau beter aansluit bij de gebouwde realiteit. Voor vloeren en plafonds tussen aparte 
wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijk ruimten én tussen wooneenheden en ruimten 
met een niet-residentiële bestemming zal het VEA het eisenniveau niet verder verstrengen. Via sensibilisering 
tracht het VEA te stimuleren om voor deze constructies betere U-waarden te behalen dan het eisenniveau. Op 
die manier wordt de bouwheer ook behoed voor een al te grote invloed van deze verliezen op het S-peil en het 
aangepaste E-peil. 
 

4.8.1.2.1 Huidige eisen Ugemeen 
Ugemeen is, in geval van rijwoningen en halfopen bebouwingen, de warmtedoorgangscoëfficiënt van 
scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen. 
 
In geval van appartementen slaat Ugemeen ook op de warmtedoorgangscoëfficiënt van scheidingsconstructies 
tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijk ruimten én tussen 
wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming.  
 
De huidige eisen voor dergelijke schildelen zijn opgenomen in de tabel in bijlage VII van het Energiebesluit: 
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 Voor 
01/01/2015 

Vanaf 
01/01/2015 

2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN TWEE BESCHERMDE 
VOLUMES (5) OP AANGRENZENDE PERCELEN (6) 

Umax = 1,0 Umax = 0,6 

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 

Umax = 1,0 Umax = 1,0 

Tabel 60: Huidige eisen voor ‘Ugemeen’ 

4.8.1.2.2 Invloed Ugemeen op het S-peil en aangepaste E-peil van appartementen 
In de studie kostenoptimum werd Ugemeen niet beschouwd omdat dit geen invloed heeft op de huidige 
indicatoren (K-peil of E-peil). Er kan dus momenteel geen kostenoptimaal niveau worden bepaald. Bij een 
volgende studie is dat wel mogelijk. 
 
Om de impact van de transmissieverliezen doorheen gemene muren in het S-peil en het aangepast E-peil te 
demonstreren, voerde het VEA een aantal controleberekeningen uit voor Ugemeen = 0,6 w/m²K (=aanname 
studie) en voor Ugemeen = 1 W/m²K (= huidige eis). Hierbij werd het kostenoptimaal maatregelenpakket 
doorgerekend voor beide varianten. 
 

 S-PEIL BIJ 
KOSTENOPTIMUM 

(-) 
Ugemeen = 0,6 W/m²K 

S-PEIL BIJ 
KOSTENOPTIMUM 

(-) 
Ugemeen = 1,0 W/m²K 

KOSTENOPTIMAAL 
MAATREGELENPAKKET 

App. midden-midden 19 25 K25 (gebouw , v50=3, 
geen zonnewering 

App. onderaan-midden 19 24 K25 (gebouw), v50=3, 
geen zonnewering 

App. Boven-zijkant 22 26 K25 (gebouw), v50=3, 
geen zonnewering 

Tabel 61: S-peil bij kostenoptimum voor Ugemeen = 0,6 W/m²K of 1,0 W/m²K 

 
 

 KOSTENOPTIMAAL 
E-PEIL (-) 

AANGEPAST 
E-PEIL (-) 

Ugemeen = 0,6 W/m²K 

AANGEPAST 
E-PEIL (-) 

Ugemeen = 1,0 W/m²K 

App. midden-midden -22 (30 zPV) -2 (32 zPV) 21 (47 zPV) 

App. onderaan-midden -4 (39 zPV) 8 (38 zPV) 24 (49 zPV) 

App. Boven-zijkant 8 (48 zPV) 18 (45 zPV) 30 (53 zPV) 

Tabel 62: Vergelijking E-peil huidig en aangepast voor Ugemeen = 0,6 W/m²K of 1,0 W/m²K 

De impact van Ugemeen op het resultaat voor het S-peil en het E-peil is duidelijk significant. Het isoleren van 
muren en vloeren/plafonds naar aangrenzende verwarmde delen volgens de eis Ugemeen = 1,0 W/m²K heeft als 
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gevolg dat het S-peil duidelijk hoger zal liggen dan bij Ugemeen = 0,6 W/m²K. Bij het E-peil is de invloed zelfs nog 
groter. 
 
Om deze reden onderzocht het VEA de aanname voor Ugemeen bij appartementen in de studie EPB-eisenpakket 
in 4.2.2.4. Daaruit blijkt dat ongeveer 60% van de constructiedelen tussen appartementen nu al voldoen aan 
een U-waarde van 0,6 W/m²K. Meer dan 80% van de plafonds/vloeren en zelfs 90% van de binnenmuren 
voldoen aan een U-waarde van 0,8 W/m²K (zie samenvatting in Tabel 63 en meer gedetailleerde gegevens in 
Tabel 17 tot Tabel 19). 
 

2013 BINNENMUREN PLAFONDS VLOEREN 

%<0,6W/m²K 63,43% 56,81% 62,10% 

%<0,7W/m²K 83,16% 66,04% 71,85% 

%<0,8W/m²K 91,98% 81,43% 84,18% 

%<0,9W/m²K 95,33% 88,90% 95,91% 

%<1,0W/m²K 99,77% 100,00% 99,87% 

Tabel 63: Analyse gerapporteerde Ugemeen in aangiften ingediend in 2013 

De aanname van Ugemeen = 0,6 W/m²K in de studie EPB-eisenpakket, werd op basis van deze gegevens 
realistisch bevonden. Het VEA onderzoekt hieronder de haalbaarheid van het aanscherpen van de maximale U-
waarde voor Ugemeen tot het niveau van de aanname. 

4.8.1.2.3 Praktische gevolgen van strengere maximale Ugemeen voor appartementen 
Tabel 64 toont welke U-waarde met welke dikte isolatiemateriaal in een aantal types muren tussen 
appartementen kan worden gerealiseerd. Om de grenswaarden af te toetsen, wordt er gekeken naar 
massiefbouw muren. Er is aangenomen dat de draagmuur uit 14 cm metselwerk bestaat, aan beide zijden 
afgewerkt met 1 cm pleisterwerk. Als isolatiemateriaal wordt EPS bekeken, omdat dit eenvoudig afgewerkt 
kan worden met pleisterwerk.  
 

DIKTE EPS 
 

λ 0,034 W/m.K 
(mm) 

U-WAARDE 
 
 

(W/m²K) 

MUUR IN 
BETONSTEEN 

 
λ WBO  

MUUR IN 
METSELWERK 

  
λ 0,65 W/m.K  

MUUR IN 
ISOLEREND 

METSELWERK  
λ 0,29 W/m.K  

MUUR IN 
CELLENBETON  

 
λ 0,15 W/m.K  

 1,00 20 20 15 10 

0,80 30 30 20 15 

0,60 45 40 35 30 

Tabel 64: Simulaties voor lagere U-waarden van binnenmuren bij appartementen 

Het aanpassen van de Umax-eis naar 0,6 W/m²K vereist slechts een beperkte aanpassing van de benodigde 
isolatiediktes. Dergelijke isolatiediktes hebben een zeer beperkte impact op de bouwkost en de bouwpraktijk 
(geen dikkere funderingen) en zijn makkelijk te plaatsen. Bovendien werd er bij de berekening gerekend met 
conservatieve waarden voor de warmteweerstand van de metselblokken, het onderbrekingspercentage van 
het metselwerk en de dikte van de muur. Wanneer bv. beter isolerende, verlijmde blokken worden toegepast 
in een muur die dikker is (bv.  courant 19 cm), dan neemt de benodige isolatiedikte nog verder af. Het 
aanbrengen van een isolatieplaat gebeurt bovendien meestal met een minimale dikte van 20 à 30 mm. 
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Tabel 65 toont een overzicht van de U-waarde die met een bepaald type en een bepaalde dikte 
isolatiemateriaal in plafonds/vloeren kan worden gerealiseerd. Voor deze constructies stelt het VEA voor om 
geen strenger eisenniveau op te leggen dan 1 W/m²K. Het VEA zal de bouwheer sensibiliseren om betere U-
waarden voor deze constructies toe te passen. Bij het aftoetsen van verschillende U-waardes, wordt er 
gekeken naar massiefbouw plafonds. Deze worden standaard toegepast en bieden niet de mogelijkheid om 
tussen de draagconstructie bij te isoleren, zoals bij systeembouw. Enkel de waarde voor plafonds wordt 
afgetoetst omdat de overeenkomstige vloer steeds een betere U-waarde zal hebben voor dezelfde 
samenstelling. Er is aangenomen dat de draagvloer uit 18 cm gewapend beton bestaat, afgewerkt met 1 cm 
pleisterwerk, en dat de vloerafwerking bestaat uit 7 cm chape (zwaar normaal beton) en 1 cm tegels. 
 

U-WAARDE 
 
 

(W/m²K) 

DIKTE MW 
 

λ 0,040 W/m.K 
(mm) 

DIKTE EPS 
(platen of parels) 

λ 0,034 W/m.K 
(mm) 

DIKTE PUR 
(gespoten) 

λ 0,028 W/m.K 
(mm) 

DIKTE PUR 
(platen)  

λ 0,023 W/m.K 
(mm) 

1,00 25 25 20 15 

0,80 35 30 25 20 

0,60 55 45 40 30 

Tabel 65: Simulaties voor lagere U-waarden van tussenplafonds voor appartementen 

Het behalen van een U-waarde 0,6 W/m²K vereist slechts een beperkte aanpassing van de benodigde 
isolatiediktes. Dergelijke isolatiediktes hebben een zeer beperkte impact op de bouwkost en de bouwpraktijk 
(geen dikkere funderingen) en zijn makkelijk te plaatsen. Bij een tussenvloer moet men steeds de nodige 
aandacht besteden aan het akoestisch comfort. Een toenemende dikte van de isolatielaag verandert dit niet. 
De akoestische ontkoppeling van de afwerkingsvloer (chape+ afwerking) van de onderliggende draagvloer is 
nodig om geluidsoverdracht te vermijden. Dit kan soms door het thermisch isolerende materiaal, maar in het 
beste geval wordt ook een specifieke akoestische ontkoppelingsmat (dikte enkele mm) geplaatst. 
 

4.8.1.3 Voorstel 

Het VEA stelt voor om de huidige maximale U-waarden te behouden, met uitzondering van het eisenniveau 
van muren tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijk ruimten én tussen 
wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming. Voor dat type constructies stelt het VEA 
voor de maximale U-waarde te verstrengen tot 0,6 W/m²K vanaf 2018. Meer dan 60% van dergelijke 
constructies voor vergunningen aangevraagd in 2013, voldoet reeds aan die strengere eisen en de impact op 
de bouwkost of de uitvoering, is zeer beperkt. Op die manier moeten bovendien scheidingsconstructies tussen 
2 entiteiten binnen hetzelfde gebouw en scheidingsconstructies tussen 2 entiteiten/gebouwen op 
aangrenzende percelen, aan dezelfde eis voldoen.   
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 Voor 
01/01/2015 

Vanaf 
01/01/2015 

Vanaf 
01/01/2018 

4. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN TWEE BESCHERMDE 
VOLUMES (5) OP AANGRENZENDE PERCELEN (6) 

Umax = 1,0 Umax = 0,6 Umax = 0,6 

5. VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BINNEN HET 
BESCHERMD VOLUME OF PALEND AAN EEN BESTAAND 
BESCHERMD VOLUME OP EIGEN PERCEEL (7), met 
uitzondering van deuren en poorten: 
5.1. Voor muren:  

5.1.1. Tussen aparte wooneenheden 
5.1.2. Tussen wooneenheden en 

gemeenschappelijke ruimten  
(trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 

5.1.3. Tussen wooneenheden en ruimten met een 
niet-residentiële bestemming 

 
 
 
 
Umax = 1,0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Umax = 1,0 
 
 
 

 
 
 
 
Umax = 0,6 
 
 
 
 
 

5.2. Voor plafonds/vloeren:  
5.2.1. Tussen aparte wooneenheden 
5.2.2. Tussen wooneenheden en 

gemeenschappelijke ruimten  
(trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 

5.2.3. Tussen wooneenheden en ruimten met een 
niet-residentiële bestemming 

Umax = 1,0 Umax = 1,0 Umax = 1,0 
 
 
 
 
 

 
5.3. Tussen ruimten met een industriële bestemming en 

ruimten met een niet-industriële bestemming 
Umax = 1,0 Umax = 1,0 Umax = 1,0 

Tabel 66: Beleidsvoorstel voor ‘Ugemeen’ 

 

 Aandeel hernieuwbare energie 4.8.2

Sinds 1 januari 2014 moeten nieuwe woon-, school- en kantoorgebouwen een minimumaandeel hernieuwbare 
energie installeren. De bouwheer heeft de keuze tussen 6 opties, elk met een aantal specifieke 
randvoorwaarden: photovaltaïsche installatie (PV), zonneboiler, warmtepomp, biomassa, aansluiting op een 
stadsnet of participatie. De installatie moet voldoen aan minimale kwantitatieve eisen per technologie of de 
bouwheer moet minstens 10 kWh/m² uit hernieuwbare energie halen uit een combinatie. Indien men geen 
van deze 6 kan of wil installeren, wordt de E-peil-eis 10% strenger.  
 
Het regeerakkoord 2014-2019 vermeldt: “We verhogen het minimaal aandeel hernieuwbare energie bij 

nieuwbouw en bij grondige renovatie van woningen en niet-residentiële gebouwen, rekening houdend met een 

kostenoptimaal niveau.”  

 
Het VEA stelt, op basis van de studies naar het kostenoptimum en de gegevens uit ingediende EPB-aangiften, 
voor om de huidige en geplande eisen omtrent het minimumaandeel hernieuwbare energie te behouden. 

4.8.2.1 Studie kostenoptimum residentieel 

Op basis van de studie naar het kostenoptimum is het moeilijk om uitspraken te doen over een 
kostenoptimaal aandeel aan hernieuwbare energie. Rond het kostenoptimum wordt er bij de meeste 
woningen nog geen hernieuwbare energie toegepast. Pas bij E-peilen lager dan E40 ligt een vorm van 
hernieuwbare energie op het paretofront, behalve voor de woningen die een zeer lage netto-energiebehoefte 
kunnen halen.   
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
29.03.2016 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 pagina 125 van 173 

Wat betreft de specifieke invloed van hernieuwbare energietechnieken, blijkt dat PV veel meer effect heeft op 
het E-peil dan andere HE-technieken. Bij het macro-economische scenario kan een PV-installatie van 7.5 kWp 
PV het E-peil tot een 30-tal punten laten dalen ten opzichte van de maatregelenpakketten met een andere HE-
maatregel. Bovendien ligt PV ook op het algemene paretofront vanaf E40 tot E10, vanaf waar de 
compactmodule (SPF=3) wordt ingeruild voor een bodem-waterwarmtepomp met een SPF>4 en ook 
zonneboilers deel uitmaken van het maatregelenpakket. 
 
 

Als bij eenzelfde HE-technologie wordt gezocht naar varianten die nooit financieel interessant zijn, kunnen 
enkel de kleinste vermogens van PV worden geschrapt. Een installatie van 1.25 kWp komt namelijk nergens op 
het paretofront te liggen. De instapkosten voor de installatie en de omvormer zijn hier de oorzaak van. Voor 
de onderzochte woningen is het dus beter om meteen al het volgend vermogen van 2.5 kWp te installeren.  
 
De onderzochte woningen hebben allemaal de mogelijkheid om PV te installeren (beschikbare dakoppervlakte, 
oriëntatie,…). In realiteit is het plaatsen van PV niet overal een mogelijkheid. Bovendien kan de invloed van 
een massale introductie van PV en warmtepompen op het net niet op microschaal worden bestudeerd en 
moet dit ten minste op wijkschaal worden bekeken. 

4.8.2.2 Studie kostenoptimum niet-residentieel 

 
Van de verschillende mogelijkheden om hernieuwbare energie mee te rekenen in de EPB-resultaten, werden 

enkel de PV-installatie en de warmtepomp in de studie kostenoptimum niet-residentieel in rekening gebracht. 

Zonneboilers kunnen nog niet in de EPN-rekenmethode worden ingegeven, biomassa werd niet beschouwd, 

stadsverwarming is zeer project-specifiek en een participatie in een project voor productie van hernieuwbare 

energie is moeilijk in kaart te brengen (zie hoofdstuk 7 van de studie). 

 

Uit hoofdstuk 9.1 en 9.2 van de studie blijkt dat alle punten die kostenoptimaal zijn, een dak vol PV hebben. 

Dit zorgt ervoor dat alle onderzochte functies voldoen aan 10% hernieuwbare energie bij het kostenoptimum. 

Net zoals bij de onderzochte residentiële wooneenheden werd opgemerkt, is het toepassen van PV niet overal 

een mogelijkheid. De toepassing van PV is volgens deze rekenmethode wel de kostenoptimale maatregel bij 

uitstek om het E-peil aanvullend te verlagen.  

Figuur 44: Macro-economische paretofronten architecturale woning t.o.v. TAK bij afzonderlijke toepassing van HE-maatregelen 
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4.8.2.3 Resultaten uit de EPB-aangiften 

Er zijn (tot op 16 september 2015) in de energieprestatiedatabank nog maar 241 EPB-aangiften ingediend van 
projecten met een eis tot installeren van een minimumaandeel hernieuwbare energie. Dat zijn dus 
woongebouwen, kantoorgebouwen en schoolgebouwen waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 januari 
2014 of publieke kantoorgebouwen en schoolgebouwen waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 januari 
2013. Dit aantal is te laag om statistisch relevant te zijn zodat de analyse zich beperkt tot enkele beschrijvende 
aandachtspunten ter informatie en niet bedoeld om er sluitende conclusies uit te trekken:  

 In ongeveer 1 op de 3 aangiften werd geen of onvoldoende hernieuwbare energie geïnstalleerd, en 
geldt dus de E54-eis in plaats van E60; 

 Bij appartementen is dat aandeel dubbel zo hoog als bij de groep als geheel. Dus in ongeveer 2 op de 3 
appartementen werd geen of niet voldoende hernieuwbare energie geïnstalleerd; 

 In meer dan de helft van de gevallen waar wel hernieuwbare energie werd geïnstalleerd, werd 
gekozen voor PV. 

 
Van de 6 mogelijke opties is PV tot nu toe veruit de meest gebruikte. Momenteel moet er maar 7kWh/m² 
geïnstalleerd worden, vanaf 2016 wordt dat 10kWh/m². Maar ook na deze verstrenging (die reeds vast lag in 
het wijzigingsbesluit dat het minimumaandeel hernieuwbare energie heeft geïntroduceerd) zullen de vereiste 
installaties relatief klein zijn. Dat is echter nodig om ook de appartementen en kleine rijwoningen de kans te 
geven om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie. Het is bovendien te verwachten dat als 
de situatie het toelaat, de bouwheer steeds meer zal installeren dan wat strikt vereist is. Op een grote villa zal 
een PV-installatie bijvoorbeeld eerder gedimensioneerd worden op basis van het elektriciteitsverbruik van die 
woning dan op basis van de minimumeis in EPB. 

4.8.2.4 Voorstel 

Het VEA stelt voor om de huidige en geplande eisen omtrent het minimumaandeel hernieuwbare energie te 
behouden.  De verstrenging van de eis aan PV-installaties vanaf 2016 en het invoeren van het minimum 
aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen vanaf 2017, vormen op zich al een 
verstrenging en uitbreiding van deze eisen. 

 Eisen aan technische installaties 4.8.3

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 
2015, gelden eisen voor de technische installaties zoals verwarming, verlichting, sanitair warm water … Deze 
eisen worden ‘installatie-eisen bij renovatie’ genoemd. De installatie-eisen bij renovatie gelden voor nieuw 
geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. 
De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Vanwege de recente invoering is een evaluatie van de eisenniveaus nog niet mogelijk. Het toepassingsgebied 
en het onderscheid tussen renovaties met installatie-eisen en ingrijpende energetische renovaties werd 
hierboven al besproken in 4.6.2. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de eisen aan technische 
installaties bij nieuwe industriegebouwen is voorgesteld in 4.7. 

 Oververhitting van residentiële gebouwen 4.8.4

De oververhittingsindicator moet onder een maximaal toegelaten waarde blijven: 
 Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vóór 1 januari 2014: de maximaal toegelaten waarde is 

17500 Kh; 
 Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2014: de maximaal toegelaten waarde 

is 6500 Kh. 
 

Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum vanaf 1 januari 2014 is de rekenmethode gewijzigd: de 
drempelwaarde voor de oververhittingsindicator werd verschaald zonder de eis te verstrengen. De eis voor 
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het beperken van het risico op oververhitting is een eis op het vlak van het binnenklimaat. De eis zorgt ervoor 
dat een minimaal comfort in de zomersituatie is gegarandeerd.  
 
Het oververhittingsrisico heeft ook een invloed op het E-peil door het inrekenen van fictieve koeling. Als de 
oververhittingsindicator onder de onderste drempelwaarde ligt, wordt er geen fictieve koeling ingerekend en 
is er geen invloed op het E-peil. Als de oververhittingsindicator zich tussen de drempelwaarde en de maximaal 
toegelaten waarde bevindt, stijgt de fictieve koeling (en daardoor ook het E-peil) lineair met de kans dat er 
oververhitting optreedt. Voor een oververhittingsindicator die zich boven de onderste drempelwaarde 
bevindt, is het mogelijk om het E-peil te laten zakken door het oververhittingsrisico zoveel mogelijk te 
beperken. Het geplande aanscherpingspad voor het E-peil beïnvloedt dus indirect ook de nodige inspanningen 
om de oververhitting te beperken. 
 
Het VEA kreeg meermaals melding van problemen voor het behalen van de eis op het risico op oververhitting 
voor appartementen die zich op het gelijkvloers bevinden. Voor deze appartementen kunnen meestal geen 
opengaande ramen ingerekend worden, wegens het hoge inbraakrisico. Het EPB-platform onderzoekt dit 
verder, zie 3.1.6.1. 
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 Ventilatie 4.8.5

De ventilatie-eis is een comfort-eis die voor elk project van toepassing is, uitgezonderd voor een verbouwing 
aan een gebouw met bestemming 'industrie'. 

 Bij een renovatie moeten in alle droge ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden, 
minimale toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe- en 
afvoervoorzieningen geplaatst worden; 

 Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) moet een volledig ventilatiesysteem 
geïnstalleerd worden; 

 Bij ingrijpende energetische renovaties moet ook een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden. 
 
Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid van de bewoners en gebruikers. 
 
De ventilatie-eisen volgen in grote lijnen de normen NBN D50-001 (residentieel) en NBN EN 13779 (niet-
residentieel). Momenteel voert het WTCB een prenormatieve studie uit, die als doel heeft om een 
wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor nieuwe prestatiecriteria en nieuwe ontwerpregels voor ventilatie 
van woningen (PreVent). De huidige opdracht loopt tot eind 2016. Het VEA wil de resultaten van deze studie 
afwachten voor de ventilatie-eisen te evalueren.  
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4.9  BEN-DEFINITIE 

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-
energieneutraal (BEN) moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit al vanaf 2019. De Vlaamse Regering 
legde op 29 november 2013 vast aan welk E-peil wooneenheden, kantoren en scholen in 2021 moeten 
voldoen, om te beantwoorden aan het BEN-niveau. Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar 
en betaalbaar blijven, laat het VEA om de twee jaar de kostenoptimale E-peilen onderzoeken (zie 4.1.3 en 
4.1.4). Indien nodig, kan dit vooropgestelde pad worden bijgestuurd. Daarnaast werd ook het eisenpakket 
grondig onderzocht (zie 4.1.2). 
 
Op basis van de uitgevoerde studies deed het VEA hierboven een aantal voorstellen tot wijziging en uitbreiding 
van het eisenpakket en de eisenniveaus. In dit hoofdstuk wordt de impact van deze voorstellen op de BEN-
definitie samengevat. 
 

 Huidige en nieuwe BEN-definitie wooneenheden  4.9.1

Een bijna-energieneutraal gebouw wordt gedefinieerd als: “een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. 
De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te 
worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare 
bronnen wordt geproduceerd, te bevatten.” Het eerste deel van de BEN-definitie legt duidelijk de nadruk op 
het beperken van de energievraag van het gebouw. Het VEA stelt in 4.2 voor om voor nieuwe residentiële 
gebouwen de eisen aan het K-peil en de netto-energiebehoefte af te schaffen en te vervangen door een S-peil. 
Het VEA beschouwt het S-peil als een van de hoofdeisen in het BEN-eisenpakket naast het E-peil en het 
minimumaandeel hernieuwbare energie.  
 
Het VEA stelt daarnaast in 4.3 voor om de definitie en de referentie van het E-peil aan te passen. Het voorziene 
BEN-niveau blijft wel behouden. Voor de andere eisen wordt enkel de maximale U-waarde van Ugemeen 
aangepast (zie 4.8.1). De wijzigingen aan de BEN-definitie worden in Tabel 67 samengevat: 
 

 huidige BEN-eisen nieuwe BEN-eisen 

E-peil E30 E30(*) 

Thermische isolatie K40  

Max U-waarden Max U-waarden 

S-peil  S28 

Netto energiebehoefte Max (100*25 – c) of 70 kWh/m²  

Oververhitting Max 6500 Kh Max 6500 Kh 

Ventilatie-eisen Min. ventilatie-eisen Min. ventilatie-eisen 

Minimum aandeel hernieuwbare 
energie 

Keuze uit 6 maatregelen 
of 10 kWh/m² 

Keuze uit 6 maatregelen 
of 10 kWh/m² 

(*) aangepaste E-peil berekening 

 
 

Tabel 67: Huidige en nieuwe BEN-eisen voor nieuwe wooneenheden 
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 Huidige en nieuwe BEN-definitie niet-residentiële EPB-eenheden  4.9.2

Op basis van de uitgevoerde studie naar het kostenoptimum stelt het VEA in 4.4.4 per functie een BEN-niveau 
voor het E-peil voor dat overeenkomt met de kostenoptimale niveaus die voorgesteld worden om in te voeren 
vanaf 2018. Het VEA stelt daarnaast in 4.5 voor om voor nieuwbouw niet-residentiële gebouwen de eis op het 
K-peil af te schaffen. Een schilpeil zoals bij nieuwe residentiële gebouwen wordt niet ingevoerd. De andere 
eisen blijven behouden (zie 4.8). De wijzigingen aan de BEN-definitie worden in Tabel 68 en Tabel 69 
samengevat: 
 

 huidige BEN-eisen 
kantoren en scholen  

huidige BEN-eisen 
ASB  

nieuwe BEN-eisen  
EPN 

E-peil E40  E per functie(*) 

Thermische isolatie 
K40   

Max U-waarden   Max U-waarden  

Ventilatie-eisen Min. ventilatie-eisen  Min. ventilatie-eisen 

Minimum aandeel 
hernieuwbare energie 

10 kWh/m²  10 kWh/m² 

(*) volgens nieuwe EPN-berekening, zie Tabel 69 

Tabel 68: Huidige en nieuwe BEN-eisen voor nieuwe niet-residentiële EPB-eenheden 

  

 BEN-niveau E-peil  

Logeer E75 

Kantoor E50 

Onderwijs E55 

Gezondheidszorg met verblijf E70 

Gezondheidszorg zonder verblijf E70 

Gezondheidszorg operatiezalen E50 

Bijeenkomst hoge bezetting E75 

Bijeenkomst lage bezetting E75 

Bijeenkomst cafetaria E60 

Handel E60 

Sport sauna/zwembad E55 

Sport fitness/dans E55 

Sport sporthal/turnzaal E55 

Keuken E60 

Technische ruimten E55 

Gemeenschappelijk E55 

Tabel 69: BEN-niveau E-peil niet-residentiële functies 
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5 PROCEDURES, ADMINISTRATIEVE LASTEN EN INSTRUMENTEN 

Het VEA gaat in onderstaande hoofdstukken na welke aanpassingen nodig zijn aan de procedures om de 
evolutie naar BEN-bouwen optimaal te ondersteunen. Ervaringen met de huidige voorlopersprojecten helpen 
om de sleutels die essentieel zijn in het bouwproces van succesvolle BEN- projecten, te detecteren. Hierbij 
schenkt het VEA specifiek aandacht aan het beperken van de administratieve lasten en de transitie naar een 
radicaal digitale overheid.  
 

5.1 BRONNEN EN AANPAK 

 Klantentevredenheidsonderzoek 5.1.1

TNS Dimarso voerde in 2011 een nulmeting uit over de tevredenheid van verslaggevers en gemeentelijke 
ambtenaren over de energieprestatiedatabank. Na dit klanttevredenheidsonderzoek voerde het VEA 
specifieke verbeteracties uit.  
 
In het najaar van 2014 liet het VEA een 1-meting uitvoeren om na te gaan of de uitgevoerde acties hebben 
geleid tot een grotere tevredenheid over de energieprestatiedatabank. In dezelfde enquête werden ook 
algemene aspecten van de energieprestatieregelgeving (zoals procedures, visie op de digitale aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning) bevraagd als voorbereiding van deze evaluatie. 

 
De resultaten van deze enquête zijn terug te vinden op de website van het VEA onder 
www.energiesparen.be/marktonderzoek  of via deze rechtstreekse link  
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/klantentevredenheidsonderzoek_energieprestatie
databank.pdf. 
 

 Overleg met de sector 5.1.2

Het VEA overlegt op systematische basis, twee tot drie keer per jaar, met drie groepen uit de bouwsector: 
 de verenigingen van architecten, ingenieurs en verslaggevers; 
 professionele bouwheren uit de overheidssector (sociale huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg); 
 de verenigingen van aannemers en bouwpromotoren. 

 
Het overleg in de evaluatieperiode is het aangewezen overlegplatform om een aantal voorstellen en ideeën af 
te toetsen. Zo besprak het VEA in eerste semester van 2015 met de sector een aantal voorstellen op het vlak 
van administratieve lasten en procedures.  
 
 

  

http://www.energiesparen.be/marktonderzoek
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/klantentevredenheidsonderzoek_energieprestatiedatabank.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/klantentevredenheidsonderzoek_energieprestatiedatabank.pdf
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5.2 VERVROEGDE AANSTELLING VERSLAGGEVER EN VOORAFBEREKENING 

Het VEA stelt voor om de aanstelling van de verslaggever en het doorrekenen van de energieprestaties van het 
gebouwontwerp via het opmaken van een EPB-conceptnota, verplicht bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. De startverklaring kan dan vervallen. Het evalueren van de energieprestaties in de conceptfase is 
essentieel om te kunnen garanderen dat alle gebouwen zo ontworpen worden dat ze de BEN-eisen kunnen 
halen. Het te laat aftoetsen van de BEN-eisen leidt tot situaties waarbij achteraf enkel met kunstgrepen of met 
hoge kosten problemen opgelost kunnen worden.  

 Historiek en huidige situatie 5.2.1

Dit hoofdstuk geeft de historiek weer van de huidige procedure van de voorafberekening en van de aanstelling 
van de verslaggever vóór de start van de werken. De situatie voor 2006 (isolatieregelgeving) komt aan bod, 
evenals de voorstellen (2004-2005) die tot de energieprestatieregelgeving hebben geleid, de situatie in het 
begin van de energieprestatieregelgeving (2006-2011) en de huidige procedures (2012-2015). Bij elk traject 
worden de redenen toegelicht waarom een bepaalde aanpak werd gekozen. 
 

5.2.1.1 Voor 2006: isolatieregelgeving 

In de periode 1 september 1992 tot en met 31 december 2005 was in het Vlaamse Gewest de 
isolatiereglementering voor woongebouwen van kracht. Vanaf 1 september 1992 moesten alle nieuw op te 
richten woningen een globaal warmte-isolatiepeil (K-peil) te bereiken kleiner dan of gelijk aan K65. Deze eis 
werd vanaf 1 september 1993 verstrengd tot K55. Bovendien moesten de diverse constructie-elementen, 
zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, een voldoende warmteweerstand (Umax) bezitten.  
 

Het voldoen aan de thermische eisen was een voorwaarde om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. 
De stedenbouwkundige vergunning mocht niet worden afgeleverd voor woongebouwen die onvoldoende 
tegen warmteverliezen waren geïsoleerd. De conformiteit met de isolatiereglementering werd aangetoond 
door een gemotiveerde verklaring die door de architect en de bouwheer was ondertekend, en die deel 
uitmaakte van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: het ‘isolatieformulier’.  
 
De isolatieregelgeving viel voor de handhaving (strafbepaling en procedures) terug op het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De administratie Economie, afdeling Natuurlijke 
Rijkdommen en Energie (ANRE) was bevoegd voor de controle op de naleving van de reglementering. Tot 
midden 1996 bleef de controle op de naleving van de isolatiereglementering beperkt tot een louter admi-
nistratief nazicht van isolatieformulieren.  
 

In 1996 werden de ambtenaren van ANRE aangesteld voor het toezicht op de naleving van de 
isolatiereglementering en werd een beperkt aantal werfcontroles opgestart. Doorgedreven sensibilisering van 
alle betrokkenen was omwille van tijdsgebrek niet aan de orde. 
 
Enkel het verscherpen van de controle leidde onvoldoende tot betere resultaten. Ondanks de controle leidden 
volgende struikelblokken ertoe dat de reglementering beperkt bleef tot een administratieve formaliteit, 
waaraan in de praktijk niet veel aandacht werd geschonken.  

 De conformiteit met de isolatieregelgeving werd aangetoond op het moment van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning. Tijdens de praktische realisatie van het bouwwerk gebeurden heel 
wat aanpassingen zodat de gegevens op het oorspronkelijk isolatieformulier niet meer 
overeenstemden met de realiteit. De controlemogelijkheden waren niet sluitend. 

 De handhaving van de isolatieregelgeving viel terug op de handhaving van de bouwovertredingen, die 
niet altijd toepasbaar was op overtredingen op de isolatieregelgeving (herstel in de vorige staat, 
aanpassingswerken, een geldsom gelijk aan de meerwaarde).  

 De koppeling van de isolatiereglementering aan het decreet op ruimtelijke ordening creëerde een 
aantal administratieve, praktische en juridische problemen. De controlerende instantie (ANRE) was  
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verschillend van de vergunningverlenende instantie (gemeenten en AROHM). Zo was bijvoorbeeld het 
ANRE niet vermeld als adviserende instantie bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Een 
weigering van de vergunning bij vaststelling van fouten in het isolatieformulier kon enkel door de 
‘goodwill’ van de gemeente. Het isolatieformulier moest niet enkel aanwezig zijn; er moest op dat 
moment ook aan de eisen voldaan zijn. 

 Andere overheidsinstanties (AROHM, gemeenten, parket,….) traden niet altijd op. Het proces-verbaal 
werd doorgestuurd naar de procureur. De controlerende ambtenaren waren verder niet betrokken bij 
de afhandeling van het dossier. De uiteindelijke uitspraak van de rechtbank liet zeer lang op zich 
wachten waarna de zaak meestal werd geseponeerd.  

 Gebrek aan maatschappelijk draagvlak: bouwheren, architecten en aannemers waren onvoldoende op 
de hoogte van de voordelen en van de goede praktijk op het vlak van energiezuinig bouwen.  

 
 
Samengevat kwam het proces van 1992 tot en met 2005 neer op het onderstaande schema (Figuur 45): 
 
 
 
 
 
 

Figuur 45: schematisch overzicht van de voorgestelde procedures van de isolatieregelgeving: 1992 - 2005 

 
Van 1992 tot en met 2005 was enkel een ‘berekening’ van het globale isolatiepeil (K-peil) en de U-waarden van 
de verschillende constructie-onderdelen bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning verplicht. Deze 
berekening werd onder de vorm van een isolatieformulier door de architect opgemaakt en maakte deel uit van 
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningsformulieren.  
Voor de start van de werken en na de ingebruikname van de woning (of het einde van de werken) was er geen 
verplichting om de gebouwde toestand te rapporteren. Van een conformiteitsverklaring of –attest was toen 
geen sprake. Het isolatieformulier was niet noodzakelijk een weergave van de situatie as-built. 
 

5.2.1.2 Ontwikkeling van de energieprestatieregelgeving: 2004-2005 

De ervaringen met de isolatieregelgeving hebben geleid tot een grondige bezinning over controle en 
handhaving. Controles zijn enkel zinvol als ze in de praktijk leiden tot het beteugelen van de overtreders of als 
ze een toegevoegde waarde aan het bouwproject kunnen geven.  
 
Om van de nieuwe energieprestatieregelgeving een adequaat beleidsinstrument te maken, werd beslist om de 
koppeling tussen het handhavingsbeleid van ruimtelijke ordening (decreet van 18 mei 1999) en de Vlaamse 
isolatieregelgeving te laten varen en een eigen decretaal onderbouwd handhavingskader uit te werken. Het 
nieuwe kader, uitgewerkt in het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004, steunde op de volgende 
sleutelelementen:  

 
 Efficiëntere controleprocedure.   

> Het moment waarop het bewijs wordt geleverd dat het gebouw in overeenstemming is met de 
eisen, verschuift tot ná de ingebruikname van het gebouw. De kans op essentiële afwijkingen 
tussen bewijsvoering en uitvoering vermindert daardoor aanzienlijk. Het conformiteitsdossier 
wordt de ‘EPB-aangifte’ genoemd.  

> Om na te gaan of de EPB-aangifte overeenstemt met de werkelijkheid, kan de administratie 
voor en na de ingebruikname van het gebouw steekproefsgewijze controles uitvoeren.  

> Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is een document over de energieprestaties 
van het gebouw (‘EPB-voorstel’) nodig. Daarin geven de aanvrager van de stedenbouwkundige 
vergunning en de architect principieel aan welke maatregelen genomen worden om te 

aanvraag einde start        /    / isolatieformulier 
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voldoen aan de EPB-eisen. Tijdens de uitvoering van de werken kunnen die maatregelen nog 
worden aangepast, zolang het gebouw blijft voldoen aan de energieprestatie-eisen. Het EPB-
voorstel bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dient om zowel de bouwheer 
als de architect al van bij de aanvangsfase van het project rekening te laten houden met de 
EPB-eisen. De maatregelen die worden uitgevoerd hebben immers gevolgen op conceptueel 
en op budgettair vlak. 

 
 Bijstand door een verslaggever: 

> De bouwheer beschikt vaak niet over voldoende technische kennis om te bepalen welke 
maatregelen het meest geschikt zijn om een goede, energie-efficiënte woning te bouwen. De 
taak van de architect op het vlak van de energie en het binnenklimaat van een gebouw is niet 
te onderschatten, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering. 

> De bouwheer wordt bijkomend bijgestaan door een ‘verslaggever’. Deze verslaggever doet na 
de voltooiing van de werken een aangifte van de effectief uitgevoerde maatregelen: hij of zij 
stelt vast of de eisen al dan niet zijn gerespecteerd. De functie van de verslaggever bestaat 
erin om op een correcte manier de prestaties van het gebouw te beschrijven en de 
conformiteit af te toetsen.  

> De bouwheer is verantwoordelijk voor de overtredingen die de verslaggever in de aangifte 
vaststelt.  

 
 Effectieve sanctionering: de vervolgingsmogelijkheden worden versterkt om een efficiëntere 

beteugeling mogelijk te maken. De controlerende ambtenaren krijgen de mogelijkheid om sancties op 
te leggen in de vorm van administratieve geldboetes. Deze geldboetes staan in verhouding tot de 
investeringen die de bouwheer uitspaart door het niet naleven van de regelgeving. 

 
 Preventieve aanpak: optimale preventie van inbreuken is nodig. De focus op de opsporing en de 

vervolging nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden, leidt immers niet tot de gewenste resultaten. De 
Vlaamse overheid besteedt meer aandacht aan de sensibilisering en ondersteuning van de 
bouwpartners via communicatie, overleg, helpdesk… . 

 
 

Samengevat kwam het proces dat in 2004 en 2005 werd ontworpen op het volgende neer (Figuur 46): 
 
 
 
 
 
 

Figuur 46: schematisch overzicht van de voorgestelde procedures voor de energieprestatieregelgeving: 2004 - 2005 

 
Vanaf het ontwerp van het gebouw is het nodig dat de architect rekening houdt met de EPB-eisen. Op die 
manier komt de bouwheer niet voor verrassingen te staan in de loop van het bouwproces of, slechter nog, bij 
het indienen van de EPB-aangifte. Bij het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt 
een EPB-voorstel ingediend dat beschrijft via welke maatregelen het geplande gebouw met grote 
waarschijnlijkheid zal voldoen aan de EPB-eisen. De maatregelen worden door de architect-ontwerper in 
overleg met de bouwheer bepaald. Voor woongebouwen bestaat de keuze uit 3 opties: 

 aanduiding van een maatregelenpakket dat zal worden uitgevoerd; 
 de beoogde maatregelen opsommen in een checklist; 
 doorrekening van het E-peil van het gebouw met de software. 

Bij de start van de werken wordt een startverklaring opgemaakt. Dat is een schriftelijke melding van de 
startdatum van de werken door de aangifteplichtige aan de vergunningverlenende overheid en de aanstelling 

aanvraag ingebruikname start EPB-aangifte 
Startverklaring 
(datum start en 

naam VG) 

EPB-voorstel 
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van een verslaggever. De startverklaring bevat gegevens over het bouwproject die van belang zijn voor de 
opvolging en de controle van de energieprestatieregelgeving. Dit document wordt ondertekend door de 
aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle. 
 

5.2.1.3 Energieprestatieregelgeving: periode 2006 tot en met 2011 

Bij het voorbereiden van de implementatie van de energieprestatieregelgeving werd het 
Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 op een aantal punten gewijzigd. Op het vlak van procedures was de 
belangrijkste wijziging het schrappen van het EPB-voorstel en de opwaardering van de startverklaring.  
 
Het EPB-voorstel was bedoeld als een beschermende maatregel voor de bouwheer: door het EPB-voorstel zou 
vanaf het ontwerp al rekening worden gehouden met de EPB-eisen. Bij de praktische uitwerking van het EPB-
voorstel bleek het niet mogelijk om een EPB-voorstel te ontwerpen dat tegemoet kwam aan de initiële 
beleidsdoelstelling. 
 
Het EPB-voorstel was geconcipieerd als een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning en het K-peil-formulier van toen vervangen. De gemeenten stonden zeer 
weigerachtig tegenover een inhoudelijke beoordeling van het EPB-voorstel. De overgrote meerderheid zou 
enkel nakijken of het EPB-voorstel bij de aanvraag was gevoegd, zonder een minimale inhoudelijke controle te 
verrichten. De energieprestatiewaarden vermeld in het EPB-voorstel, zouden ook enkel richtinggevend zijn en 
niet afdwingbaar. Noch de architect-ontwerper, noch de controlerende architect, noch de bouwheer zouden 
verantwoording moeten afleggen als uit de EPB-aangifte bleek dat de energieprestaties van het gebouw bij de 
aanvang van het bouwproces te ambitieus werden gesteld maar aan de opgelegde energieprestatie-eisen 
werd voldaan. Op die manier was het risico te groot dat de architect het EPB-voorstel gewoon als een 
formaliteit ter ondertekening aan de bouwheer zou voorleggen. Dat was vaak ook de praktijk met het vroegere 
isolatieformulier. Het EPB-voorstel zou zo zijn doel voorbijschieten. 
 
Hierdoor werd het EPB-voorstel niet verder uitgewerkt. In overleg met Ruimtelijke Ordening werd beslist de 
doelstelling van het EPB-voorstel te vertalen in een formele verklaring in de aanvraag voor de 
stedenbouwkundige vergunning. Hierbij verklaarde de architect-ontwerper dat hij bij de uitwerking van zijn 
ontwerp rekening heeft gehouden met de EPB-eisen en dat hij de maatregelen die moeten leiden tot de 
naleving van de EPB-eisen heeft besproken met en toegelicht aan de bouwheer.   
 
Het moment van de start van de werken leek toen een veel geschikter moment om bij de bouwheer en de 
architect een aantal basisgegevens op te vragen. Op dat moment is minstens al de ruwbouw van het project 
aanbesteed. Bij sleutel-op-de-deur projecten staat het volledige bouwproject dan al vast. Vóór de start van de 
werkzaamheden moest de architect de energieprestatie en het binnenklimaat van het project met de 
berekeningssoftware doorgerekend hebben. Deze berekening werd niet verstuurd naar de gemeente of de 
energieprestatiedatabank. Ze moest wel beschikbaar zijn voor alle partijen die bij het bouwproject betrokken 
zijn en voor de controlerende overheid. 
 
Het doel van de startverklaring? 

 De startverklaring brengt het VEA op de hoogte van de juiste startdatum van het werk waarvoor een 
bouwvergunning werd afgeleverd. Dit laat de energieadministratie toe om controle uit te oefenen op 
de naleving van de wettelijke verplichtingen van de bouwheer en de verslaggever. De kennis van de 
startdatum laat het VEA ook toe om werfcontroles in te plannen tijdens de uitvoering van de werken. 

 De bouwheer bewijst met de startverklaring dat hij een verslaggever heeft aangesteld én een architect 
heeft belast met het controleren van de werkzaamheden. 

 De architect verklaart dat het bouwproject volledig werd doorgerekend om de naleving van de EPB-
eisen na te gaan. 

Deze startverklaring moest uiterlijk 8 dagen voor de start van de werken ingediend worden bij het VEA via een 
webformulier. 
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In de startverklaring werden, ten opzichte van het concept dat in het Energieprestatiedecreet was voorzien, 
een aantal bijkomende gegevens opgenomen:  

 gegevens van het bouwproject: een omschrijving, de datum van de start van de werken, de aard van 
de werken en de bestemming van het gebouw, het beschermd volume en de resultaten op het vlak 
van het K-peil, E-peil en overige EPB-eisen; 

 gegevens van de betrokken actoren: de aangifteplichtige, de architect belast met de controle op de 
werken en de verslaggever. 

 
Samengevat kwamen de procedures die de aangifteplichtige moest naleven van 2006 tot en met 2011 op het 
volgende neer (Figuur 47): 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 47: schematisch overzicht van de procedures van de Energieprestatieregelgeving: 2006 - 2011 

 
De architect en de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning verklaren bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning dat de aanvrager kennis heeft genomen van de energieprestatieregelgeving.  
Ze verklaren ook dat in onderling overleg een bewuste en overwogen keuze werd gemaakt in de maatregelen 
die de energieprestatie van het project bepalen, zodat voldaan zal worden aan de eisen opgelegd door de 
energieprestatieregelgeving.  Ten laatste 8 dagen voor de start van de werken dient de Verslaggever in naam 
van de aangifteplichtige de startverklaring in. Na de uitvoering van de werkzaamheden moet de verslaggever 
ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het gebouw de officiële EPB-aangifte elektronisch indienen 
bij het VEA. De verslaggever kan tijdens het invoeren van de projectgegevens in de software op elk moment 
een voorlopige versie van de EPB-aangifte afdrukken. Wanneer de aangifteplichtige beslist dat de aangifte 
ingediend mag worden, bewaart de verslaggever deze voorlopige versie van de EPB-aangifte als de definitieve 
versie. Hierna zijn geen aanpassingen in de EPB-aangifte meer mogelijk.  

 

5.2.1.4 Huidige situatie: vanaf 2012 tot op heden 

In het advies van de SERV van 3 december 2008 werd de late timing van de EPB-berekening als een knelpunt 
beoordeeld. De SERV was voorstander van een verplichte doorrekening vóór de start van de werken omdat dit 
de bouwheer meer garanties biedt dat de EPB-eisen ook effectief worden gehaald. De toenmalige procedures 
verhinderden immers niet dat de werken startten zonder dat men wist of de EPB-eisen zouden worden 
gehaald. Daardoor bleken meermaals in een laat stadium (dure) kunstgrepen nodig om het gebouw aan de 
EPB-eisen te laten voldoen. De evaluatienota’s van de sectororganisaties en de ervaringen op diverse fora 
bevestigden volgens de SERV de noodzaak voor bijkomende garanties voor de bouwpartners. Zo bleek het niet 
doorrekenen vóór de start van de werken ook nadelen in te houden voor andere bouwpartners, zoals de 
aannemers. 
 
Daarom stelde het VEA in de evaluatie van de energieprestatieregelgeving in 2010 voor om vanaf 2012 een 
voorafberekening toe te voegen bij de startverklaring. De voorafberekening bij de startverklaring zou een 
eerste formeel document zijn dat aangaf dat de nodige maatregelen voorzien waren om te voldoen aan de 
EPB-eisen. Het was geen dwingende verbintenis voor het gebruik van bepaalde materialen en installatietypes. 
Tijdens het bouwproces konden nog wijzigingen worden doorgevoerd die bij de definitieve as-built-EPB-
aangifte worden gerapporteerd. In het proces van de voorafberekening kreeg de verslaggever een grotere 
adviesrol.  
 

aanvraag 6 maand na 
ingebruikname 

 8 dagen  
voor de start 

EPB-aangifte 
startverklaring 

(datum, resultaten 
en partijen) 

verklaring in 
aanvraag-
formulier 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
29.03.2016 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 pagina 137 van 173 

Artikel 11.1.6/1 van het Energiedecreet werd als volgt aangevuld: 
 

Art. 11.1.6/1. 
§ 2. Voorafgaand aan de start van de werken dient de verslaggever een berekening te maken met de 
maatregelen die door de architect en in voorkomend geval, de ontwerper van technische 
bouwsystemen zijn genomen om de EPB-eisen te halen. De verslaggever maakt de berekening op basis 
van de materialen en de keuzes die door de architect en de ontwerper van de technische 
bouwsystemen zijn gemaakt om aan de EPB-eisen te voldoen. De architect en de ontwerper van de 
technische bouwsystemen zijn ertoe gehouden die gegevens ter beschikking te stellen van de 
aangifteplichtige en de verslaggever. 
Als de berekening aantoont dat het ontworpen gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert 
de verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever geeft hen één 
schriftelijk niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.  

 

Daarnaast wijzigde het VEA met het wijzigingsdecreet van 14 maart 2014 de uiterlijke indieningstermijn van de 
EPB-aangifte. Artikel 11.1.8 van het Energiedecreet bepaalde voorheen dat de verslaggever uiterlijk zes 
maanden na de ingebruikname van het gebouw waarvoor EPB-eisen gelden, namens de aangifteplichtige een 
EPB-aangifte moest indienen bij het VEA. De ingebruikname van het gebouw was niet verder gedefinieerd. Dat 
zorgde voor onduidelijkheden bij de interpretatie door verslaggevers en aangifteplichtigen en voor problemen 
bij de handhaving door het VEA.  
De uiterste indieningsdatum voor de EPB-aangifte werd daarom aangepast naar zes maanden na de eerste van 
de volgende twee data:  

 datum van de ingebruikname;  
 datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.  

Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige 
vergunning of na het neerleggen van de melding zijn ingediend. 
 

Samengevat verlopen de procedures voor de aangifteplichtige sinds 2012 als volgt (Figuur 48): 
 
 
 
 
 
 

Figuur 48: schematisch overzicht van de procedures van de energieprestatieregelgeving sinds  2012 

 
De architect en de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning verklaren bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning dat de aanvrager kennis heeft genomen van de energieprestatieregelgeving. 
Ze verklaren ook dat in onderling overleg een bewuste en overwogen keuze werd gemaakt voor de 
maatregelen die de energieprestatie van  het project  bepalen, zodat voldaan zal worden aan de eisen 
opgelegd door de energieprestatieregelgeving. Voorafgaand aan de start van de werken maakt de 
verslaggever een berekening met de maatregelen die door de architect en/of de ontwerper van technische 
bouwsystemen zijn genomen om de EPB-eisen te halen. Deze voorafberekening dient  de verslaggever in naam 
van de aangifteplichtige in op de energieprestatiedatabank. Op het einde van de werken of ten laatste 6 
maanden na de ingebruikname of bij het vervallen van de stedenbouwkundige vergunning (5 jaar) dient de 
verslaggever de officiële EPB-aangifte elektronisch in bij het VEA.  
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 Procedure in andere gewesten en landen 5.2.2

5.2.2.1 Waalse Gewest 

Sinds 1 september 2008 is in het Waalse Gewest de PEB-regelgeving ingevoerd. Het Waalse Gewest maakt op 
vlak van procedures een onderscheid tussen enerzijds nieuwbouw (of gelijkgestelde werken) en zware 
renovatie en anderzijds eenvoudige renovaties en functiewijzigingen.  
 
Volgende werken worden gelijkgesteld aan nieuwbouw:  

 Herbouw 
 Werken van gedeeltelijke herbouw of uitbreiding van een gebouw of een eenheid die bestaat uit:  

> het creëren van een beschermd volume groter dan 800 m³; 
> of minstens het bestaand beschermd volume verdubbelen; 
> of de installaties geviseerd door de berekeningsmethode vervangen en minstens 75% van de 

gebouwschil vervangen.  
Een zware renovatie is een renovatie, een uitbreiding of een sloop van de gebouwschil die betrekking heeft op 
een oppervlakte groter dan 25% van de bestaande gebouwschil.  
 
Sinds mei 2015 zien de procedures bij nieuwbouw (of gelijkgesteld) als bij zware renovaties er als volgt uit 
(Figuur 49 en Figuur 50):  
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 49: schematisch overzicht van de procedures van de energieprestatieregelgeving in het Waalse Gewest 

 
 het indienen van een initiële aangifte bij de vergunningsaanvraag; 
 het indienen van een definitieve aangifte ten laatste 12 maanden na de ingebruikname van het 

gebouw of het beëindigen van de werf, en ten laatste binnen de vervaltermijn van de vergunning (5 
jaar). 

 
Ook de haalbaarheidsstudie en een aanvraag tot uitzonderingen of afwijkingen, zijn gekoppeld aan de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De initiële aangifte moet opgeladen zijn in de databank voordat 
ze wordt toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. De initiële aangifte wordt gegenereerd met de EPB-
software 3G en bevat een eerste berekening van de maatregelen die door de architect en/of de ontwerper van 
technische bouwsystemen zijn genomen om de EPB-eisen te halen.  
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Figuur 50: procedure van EPB-aangifte in het Waalse Gewest voor nieuwe en zwaar gerenoveerde gebouwen 

De procedure voor eenvoudige renovaties en functiewijzigingen is lichter en bevat enkel een vereenvoudigde 
EPB-aangifte, toe te voegen bij de vergunningsaanvraag. 
 

5.2.2.2 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  

Bij nieuwbouw, werken gelijkgesteld aan nieuwbouw en zware renovaties, moet sinds 1 januari 2015 een EPB-
adviseur worden aangesteld voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. 
 
Bij grote projecten (> 10 000 m²) is een geïntegreerde haalbaarheidsstudie nodig voor de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning.  
 
Sinds 1 mei 2014 moet bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning een EPB-voorstel worden 
toegevoegd. Als het EPB-voorstel ontbreekt, wordt geen ontvangstbewijs uitgereikt. Dat blokkeert de 
vergunningsprocedure. De toekenning van de vergunning staat los van de naleving van de EPB-eisen. Een 
project dat de eisen niet zal respecteren, zal een administratieve geldboete opgelegd krijgen, maar krijgt geen 
sancties voor het niet naleven van de vergunning.  
 
Het EPB-voorstel bij nieuwbouw en zware renovaties wordt gegenereerd door de EPB-software 3G volgens een 
stramien dat is opgenomen in bijlage 1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Voor de 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden, waarvoor geen 
tussenkomst van een architect nodig is, wordt een afzonderlijk formulier gebruikt. Tegelijk wordt ook de EPB-
adviseur aangesteld.  
 
Het EPB-voorstel bevat het resultaat van de EPB-eisen op basis van een berekening met de software. Via de 
EPB-kennisgeving informeert de aangever het departement ‘Leefmilieu Brussel’ van het Brusselse Gewest (het 
BIM) of de vergunningverlenende overheid van de datum van de start van de werken uiterlijk acht dagen vóór 
de aanvang van de werkzaamheden.  
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Daarnaast wordt vóór het begin van de werf een technisch dossier samengesteld door de EPB-adviseur. Dat 
dossier wordt bijgewerkt naarmate de bouwwerken vorderen. Het geeft een overzicht van de genomen 
maatregelen met de bijhorende stavingstukken. Het wordt ter beschikking gehouden van het BIM en de 
kwaliteitscontrole-instelling. Op basis van het technisch EPB-dossier stelt de EPB-adviseur uiteindelijk de EPB-
aangifte op.  
 
De EPB-aangifte is een formulier dat wordt opgesteld na het einde van de werken, in overeenstemming met de 
werkelijkheid en op basis van het technisch EPB-dossier. De aangifte beschrijft welke maatregelen genomen 
zijn om te voldoen aan de EPB-eisen en verklaart aan de hand van berekeningen of aan deze eisen 
daadwerkelijk voldaan wordt (of niet). Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe 
EPB-eenheden, zwaar gerenoveerde EPB-eenheden en eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden met architect 
wordt het formulier van EPB-aangifte gegenereerd door de EPB-software 3G. Voor de aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning van eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden waarvoor geen tussenkomst van 
een architect nodig is, bestaat een ander, eenvoudiger formulier.  
 
Samengevat ziet de procedure er in het Brusselse Gewest als volgt uit (Figuur 51):  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 51: schematisch overzicht van de procedures van de energieprestatieregelgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

5.2.2.3 Procedures in andere EU-landen 
 

Tijdens Concerted Action-EPBD (platform om de taken in het kader van EPBD in de verschillende EU-lidstaten 
te ondersteunen) werd in 2014 een enquête gehouden onder de lidstaten om te polsen naar het  moment van 
de verplichte EPB-berekening bij nieuwbouw. 
Onderstaande grafiek (Figuur 52) illustreert dat in meer dan 80 % van de lidstaten de eerste EPB-berekening 
bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gebeurt. Vlaanderen is het enige landsdeel waar 
momenteel de berekening pas bij de start van de werken gebeurt. In de meeste landen zijn er twee 
berekeningen nodig: 

 een berekening bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning; 
 een berekening op het einde van de werken. 
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Figuur 52: procentueel aandeel van EU-lidstaten met een berekening op een welbepaald tijdstip tijdens het bouwproces 

 

 Probleemstelling 5.2.3

De procedures van de energieprestatieregelgeving en de taken van de Verslaggever werden bedacht met het 
oog op de invoering van de energieprestatieregelgeving in 2006. De uitdagingen waaraan de nieuwe 
regelgeving toen moest beantwoorden, waren anders dan de uitdagingen vandaag (zie 5.2.1.1).  
 
Tien jaar na het invoeren van de regelgeving is een evaluatie nodig van de huidige procedures, van het tijdstip 
van de aanstelling van de verslaggever en van het moment van de eerste doorrekening van het project, om na 
te gaan of de huidige werkwijze nog gepast is in het licht van de evolutie naar BEN-gebouwen in 2021 (zie 2.1). 

 
Ondanks het hoge aantal startverklaringen, stelt het VEA vast dat 7% van de nieuwe woningen geen 
startverklaring indient (steekproef in 2014 op 819 vergunningen aangevraagd in 2010). Er zijn nog steeds 
bouwheren die bij het ontvangen van een aanmaningsbrief wegens het niet indienen van een startverklaring, 
niet op de hoogte zijn van de procedures en de EPB-eisen. 
 
De geplande aanscherping van het eisenniveau betekent een aanscherping van de energieprestatie-eis voor 
woningen met 50% in 2021, ten opzichte van de eis in 2014-2015. Ook bij niet-residentiële gebouwen is de 
aanscherping zwaar.  
 
Het beperken van de energievraag is essentieel bij BEN-gebouwen. Een performante gebouwschil is dé sleutel 
tot een beperkte energievraag voor verwarmen en koelen bij residentiële gebouwen. Ook bij niet-residentiële 
gebouwen is een performante gebouwschil belangrijk. De performantie van de gebouwschil wordt bepaald 
door de volgende factoren (zie ook 4.2.2):  

 de isolatie van de constructie-onderdelen; 
 de luchtdichtheid van de schil; 
 de zonnewering en g-factor van de beglazing; 
 de grootte en de oriëntatie van de vensters; 
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 de vormefficiëntie van het gebouw. 
 
De vormefficiëntie van het gebouw wordt bepaald door een aantal externe factoren (bijvoorbeeld de vorm van 
het perceel, typologie, verkavelingsvoorschriften) en door het ontwerp. Ook de grootte en de oriëntatie van 
de venters en van de vaste zonnewering, worden bij het ontwerp vastgelegd. Eens de bouwvergunning is 
aangevraagd, is het niet meer mogelijk om deze factoren te wijzigen. Een eerste berekening in de conceptfase 
is nodig om af te toetsen of het ontworpen concept de vereiste of geplande prestaties behaalt. 
 
De stakeholders bevestigen dat het niet mogelijk is om een BEN-woning te concipiëren zonder bij de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning een ontwerpberekening uit te voeren. Het is een uitdaging om deze goede 
praktijk die de voorlopers die vandaag al BEN bouwen, opbouwden, om te zetten naar een systeem dat voor 
álle bouwheren geldt. 
 
Daarnaast is het ook interessant dat processen zoveel mogelijk op een logische wijze worden gebundeld. Het is 
administratief eenvoudiger voor de bouwheer om slechts op enkele schakelmomenten in het bouwproces een 
aantal formaliteiten te vervullen, dan op meerdere momenten. Momenteel verplicht de 
energieprestatieregelgeving in Vlaanderen op te veel momenten dat de aangifteplichtige bepaalde procedures 
moet vervullen en documenten bij het VEA moet indienen. Dat is in tegenstelling met procedures in de andere 
gewesten (zie 5.2.2 ). 
 

Tijdstip Vlaanderen Brussel Wallonië 

aanvraag vergunning verklaring EPB-voorstel  
(via berekening in 

software) 

initiële aangifte (via 
berekening in 

software) 

1 maand na aanvraag vergunning haalbaarheidsstudie   

3/9 maand na aanvraag vergunning 
(afhankelijk van de datum van 
aanvraag van de vergunning) 

uitzonderingsaanvraag   

start van de werken startverklaring met 
voorafberekening 

technisch dossier  

einde van de werken/ingebruikname EPB-aangifte EPB-aangifte EPB-aangifte 

Tabel 70: Vergelijkend overzicht van verplichtingen volgend uit de energieprestatieregelgeving in de 3 gewesten. 

 
De Vlaamse Regering gelastte op 13 maart 2015 de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening en 
het leefmilieu en de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, om een multi-sectoraal onderzoek op 
te starten naar de maximale integratie en de vereenvoudiging van de diverse attesten voor gebouwen bij 
nieuwbouw, renovatie en overdracht waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is (zie 5.4.3.2.3 Geïntegreerd 
attest). Het samenvoegen van een aantal verplichtingen bij de bouwaanvraag ligt in lijn van de doelstelling van 
de Vlaamse Regering om wettelijke verplichtingen zo maximaal mogelijk te integreren en overbodige actie te 
laten schrappen. 
 

 Voor- en nadelen van mogelijke opties 5.2.4

Met het oog op de transitie naar BEN-bouwen vindt het VEA de volgende aspecten belangrijk voor de 
optimalisatie van de procedures: 

 Tijdigheid: de bouwheer moet tijdig op de hoogte worden gebracht van de procedures en de eisen. 
Enkel dan kan hij/zij van in het begin de impact op het gebouw en het bouwproces inschatten. Als een 
bouwheer tijdig geïnformeerd is, zullen minder aanmaningen nodig zijn om de bouwheer achteraf op 
de hoogte te stellen van de bestaande procedures. Daarnaast zullen meer gebouwen ontworpen en 
gebouwd worden die voldoen aan de EPB-eisen. 
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 Vereenvoudiging: Het VEA wil duidelijke procedures vooropstellen. Het is administratief eenvoudiger 
voor de aangifteplichtige om slecht op enkele schakelmomenten van het bouwproces aan een aantal 
formaliteiten te moeten voldoen, dan op meerdere momenten. Momenteel liggen de administratieve 
stappen van de energieprestatieregelgeving verspreid over het bouwproces. 

 
Het VEA ziet drie mogelijke opties om procedures aan te passen, met het zicht op de transitie naar BEN-
bouwen: 

 De nuloptie omvat het behoud van de bestaande situatie. De verslaggever wordt uiterlijk voor de start 
van de werken aangesteld. Zijn aanstelling is vermeld in het formulier van de startverklaring. Een 
eerste berekening van de energieprestatie van het gebouw wordt uitgevoerd voor de start van de 
werken. De berekening blijft een onderdeel van de startverklaring. 

 De eerste optie omvat een beperkte wijziging door het aanstellen van de verslaggever te vervroegen. 
De verslaggever wordt uiterlijk bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning aangesteld, 
maar op dat moment is een berekening van de prestaties van het project nog niet verplicht. De 
berekening blijft een verplicht onderdeel van de startverklaring. 

 De tweede optie omvat een grondige wijziging door het aanstellen van de verslaggever én de eerste 
berekening te vervroegen naar de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. De aanwezigheid 
van de berekening is enkel een ontvankelijkheidsvoorwaarde bij de aanvraag en vergt geen 
inhoudelijke controle door de gemeente. Als de initiële ontwerpberekening voor EPB vóór de aanvraag 
gebeurt, zou het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie en het aanvragen van uitzonderingen ook op 
het moment van de aanvraag van de vergunning mogelijk moeten zijn. De startverklaring vervalt. Een 
kritische succesfactor voor het doen slagen van een ontwerpberekening bij de aanvraag tot 
vergunning  is de beschikbaarheid van een aangepaste software (als designtool) waarin meer vrijheden 
mogelijk en minder detail nodig zijn. 

 
 
In het volgende deel wordt de impact van deze opties verduidelijkt via een aantal schema’s. Hierbij worden 
telkens de voor- en nadelen van elke optie toegelicht. 
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5.2.4.1 Voldoen aan de regelgeving: termijnen en eisen 

 

 Regelgeving 

het tijdig indienen van een 
ontwerpberekening 

het kunnen voldoen aan de EPB-eisen (BEN-
niveau) 

0-optie - Niet alle bouwheren zijn tijdig op de 
hoogte van de regelgeving.  
Er zijn veel aanmaningen nodig voor het 
tijdig indienen van de startverklaring. 
Onbillijke behandeling van de 
aangifteplichtige: sommigen stellen een 
verslaggever aan, anderen niet. 

- Omdat de berekening pas bij de start van 
de werken gebeurt (na het ontwerp en de 
aanvraag) is het moeilijker om te voldoen 
aan de steeds strengere EPB-eisen of 
aanpassingen te treffen om toch nog te 
voldoen. 

optie 1 +/- Stimulans voor alle bouwheren om 
tijdig een verslaggever aan te stellen en 
op de hoogte te zijn van EPB. De kans 
op aanmaningen voor het indienen van 
een startverklaring bestaat, maar het 
zal minder voorkomen. 
 

- Door de officiële aanstelling van de 
verslaggever bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning, maakt 
deze deel uit van het team. De 
verslaggever kan van bij het begin de 
aangifteplichtige wijzen op de geldende 
EPB-eisen. Hierdoor vermindert het risico 
op het niet halen van EPB-eisen door niet 
op de hoogte te zijn van EPB.  
Omdat de verplichte berekening pas 
gebeurt bij de start van de werken (na het 
ontwerp) kan het nog steeds moeilijk zijn 
om te voldoen, omdat het ontwerp al 
vastligt. 

optie 2 + Door de aanstelling van de verslaggever 
en een ontwerpberekening te 
verplichten bij de aanvraag, ontstaat 
een gelijke situatie voor alle 
bouwheren. Iedereen moet in het 
proces meestappen bij de 
bouwaanvraag. 
De conceptberekening is een 
ontvankelijkheidsvoorwaarde bij  de 
aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning.  
Het proces ‘aanmaningen versturen 
voor de startverklaring’ valt weg. 

+ Een conceptberekening vóór de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning is een 
toets van het bouwconcept dat achteraf 
moeilijk bijgestuurd kan worden. Het biedt 
een kans om in te grijpen voor het te laat 
is. Op die manier kan er meer aan de EPB-
eisen worden voldaan. 

Tabel 71: Impact van de verschillende opties op het voldoen aan de regelgeving: het naleven van termijn en EPB-eisen 

 
Zowel bij de nuloptie als bij optie 1 kan de verslaggever als adviesverlener enkel vóór de start van de werken 
maatregelen voorstellen ter verbetering van het ontwerp. Hij kan geen suggesties meer doen die impact 
hebben op de grootte en de oriëntatie van de vensters, vormefficiëntie van het gebouw, dikte van de muren, 
hoogte van de nok of van de dakranden (door grotere isolatiediktes). Het ontwerp ligt vast. Als er problemen 
zijn om de EPB-eisen te behalen, zijn vaak enkel nog duurdere, technische maatregelen mogelijk. Als de 
aanstelling van de verslaggever te laat gebeurt, is het vaak moeilijk om de steeds strengere EPB-eisen nog te 
behalen. Dat wordt met het oog op 2021 nog belangrijker. 
 
Optie 2 zorgt ervoor dat de verslaggever mee deel uitmaakt van het bouwteam, door de officiële aanstelling 
van de verslaggever bij de vergunningsaanvraag. De verslaggever maakt een ontwerpberekening en kan in de 
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ontwerpfase advies geven en suggesties doen om het ontwerp bij te sturen. De eindverantwoordelijkheid voor 
het voorontwerp blijft bij de architect liggen. De verslaggever is de energie-expert die de architect kan bijstaan 
om de EPB-eisen te halen. De kans om een BEN-gebouw te realiseren op een kostenefficiënte manier wordt zo 
groter. Een conceptberekening vóór de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning biedt een kans om in te 
grijpen in het bouwconcept, voor alle beslissingen vastliggen. Op die manier is de kans groter dat meer 
projecten voldoen aan de steeds strengere eisen. 
 
De bouwheer kan in een vroeg stadium gefundeerde beslissingen nemen en details vastleggen die de 
energieprestatie van zijn gebouw bepalen. Hij krijgt zo sneller zicht op de kostprijs van zijn project. 
 

5.2.4.2 Administratieve vereenvoudiging 

 

 Administratieve vereenvoudiging 

Administratieve taken voor de 
verslaggever op verschillende momenten 

Duidelijkheid/eenvoud procedure voor alle 
betrokken partijen 

0-optie + De verslaggever heeft taken bij de 
start (voorafberekening) en het 
einde  van de werken (EPB-
aangifte). 

+/- De huidige procedure is goed gekend en op 
die manier duidelijk voor alle betrokkenen.  
Langs de andere kant zijn nog niet álle 
bouwheren (tijdig) op de hoogte. 

optie 1 +/- De verslaggever geeft input bij de 
aanvraag (aanstelling), de start 
(voorafberekening) en het einde  
van de werken (EPB-aangifte). 

- De procedure wordt moeilijker doordat een 
bijkomende stap wordt toegevoegd. Dat 
zorgt voor bijkomende administratieve last 
en een versnippering van de processen. 

optie 2 + De verslaggever geeft input bij de 
aanvraag (aanstelling en 
conceptberekening) en het einde  
van de werken (EPB-aangifte). 

+ Duidelijke procedure. De aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning is bij alle 
bouwheren gekend. Enkele administratieve 
stappen voor EPB (conceptberekening, 
aanvraag uitzonderingen, haalbaarheids-
studie) koppelen aan de bouwaanvraag, 
vereenvoudigt de huidige werkwijze sterk. 
Na het einde van de werken wordt de EPB-
aangifte ingediend. 

Tabel 72: Impact van de verschillende opties op administratief vlak 

Optie 2 betekent een grondige aanpassing en bundeling van de EPB-procedures bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning. Dat zorgt voor duidelijkheid, zowel voor de verslaggever als voor de burger. 
Het is administratief eenvoudiger (en meer klantvriendelijk) voor de bouwheer als hij slechts op enkele  
schakelmomenten van het bouwproces aan een aantal formaliteiten moet voldoen, dan op meerdere 
momenten. Momenteel verplicht de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen op teveel momenten dat de 
aangifteplichtige bepaalde procedures moet vervullen en documenten bij het VEA moet indienen. Optie 2 
creëert een bundeling van deze processen. Met het verschuiven van het moment van de eerste 
ontwerpberekening naar de vergunningsaanvraag, kan de mogelijkheid gecreëerd worden om op dat moment 
ook haalbaarheidsstudie (om de haalbaarheid van hernieuwbare energiesystemen af te toetsen) uit te voeren 
en een aanvraag tot uitzondering mogelijk te maken. In alle geval zou het aanvragen van een 
uitzonderingsaanvraag tot 9 maand na  het verlenen van de vergunning moeten kunnen gebeuren. De 
uitzonderingsaanvraag of het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie zou op zich op het moment van de 
vergunningsaanvraag al geïnitieerd kunnen worden. 
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5.2.4.3 Takenpakket en kostprijs van de verslaggever 

 

 Takenpakket verslaggever 

Rol in het proces Kostprijs verslaggever 

0-optie - Een verslaggevende taak, met 
beperkt advies bij de start van de 
werken. Uitgebreid advies kan 
contractueel vastgelegd worden. 

+ De huidige kostprijs blijft behouden. Bij de 
start van de werken is het ontwerp bekend. 
Op basis van de goedgekeurde vergunning 
kan de verslaggever een correcte prijs 
inschatten voor zijn taak als verslaggever.  

optie 1 +/- De verslaggever is al bij de aanvraag 
bij het bouwteam betrokken. Hij kan 
daardoor meer de rol van energie-
expert opnemen.  
Dit kan echter ook als een 
administratieve formaliteit opgevat 
worden: er wordt gewoon ‘een’ 
naam toegevoegd aan de aanvraag, 
tot stedenbouwkundige vergunning, 
om in orde te zijn.  

+/- In bepaalde gevallen kan de verslaggever 
een hogere kost aanrekenen, omdat hij meer 
adviserende taken opneemt: hij stelt zich op 
als energie-expert bij de bouwaanvraag. 

optie 2 + De verslaggever staat dichter bij de 
architect. Hij wordt immers al vóór 
de aanvraag betrokken bij het 
bouwproces door een concept-
berekening te maken van het 
ontwerp. 
Hij kan de architect en de bouwheer 
al vroeg in het proces bijstaan als 
energie-expert. 

+/- Hogere kostprijs voor de verslaggever die 
meer fungeert als energie-expert bij de 
bouwaanvraag. In de praktijk zullen 
minstens 3 berekeningen moeten gebeuren: 
bij de aanvraag, als alle keuzes definitief in 
het ontwerp vastliggen en na de werken. Er 
kunnen ook meer wijzigingsberekeningen 
nodig zijn. 
Bepaalde aanvragen worden bovendien 
geweigerd. Wanneer het project niet 
vergund wordt, is de conceptberekening een 
verloren kost. 
 

Tabel 73: Impact van de verschillende opties op het takenpakket van de verslaggever 

 
Met de huidige werkwijze staan de verslaggever en de architect te ver uit elkaar. Als de verslaggever de 
energieprestatie van het gebouw vroeger moet berekenen, zullen de architect en de verslaggever vanaf het 
concept moeten samenwerken. De verslaggever kan meer de rol van energie-expert opnemen, omdat hij al 
vanaf de bouwaanvraag bij het bouwteam betrokken is. Hij kan de architect en de bouwheer al vroeg in het 
proces bijstaan als technisch energie-expert. 
Bij de bijkomende prestaties van de verslaggever zal een hogere kostprijs voor  verslaggeving horen. De extra 
kost voor een conceptberekening en bijkomend advies kan echter klein zijn ten opzichte van investeringen die 
de bouwheer in een later stadium moet treffen wanneer bepaalde EPB-eisen niet gehaald zijn. 
Het feit dat bij een geweigerde vergunning kosten verloren gaan, is inherent aan het huidige 
vergunningenbeleid in de gemeenten. Bij een weigering zijn ook andere kosten (bv. de kost van het ontwerp 
van de architect) deels verloren. De prestaties die de verslaggever bij de initiële berekening geleverd heeft, zijn 
meestal niet volledig. Het werk (principes, advies) kan hergebruikt worden in het aangepaste ontwerp voor 
een nieuwe vergunningsaanvraag.   
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5.2.4.4 Administratieve last gemeenten en Ruimte Vlaanderen 

 

 Administratieve last  gemeenten 

Bijkomende taken gemeenten 

0-optie + Geen bijkomende taken voor de gemeente. De bestaande procedure blijft behouden: de 
gemeente zendt maandelijks een XML met gegevens van de vergunningen en meldingen 
naar het VEA. 

optie 1 +/- Kleine bijkomende taak voor de gemeente:  de aanwezigheid van de naam van de 
verslaggever op het aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningsformulier checken. 

optie 2 +/- Bijkomende werklast voor de gemeente: de ontvankelijkheid van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning nagaan, nl. de aanwezigheid van de naam van de 
verslaggever en de aanwezigheid van een conceptberekening.  

Tabel 74: Impact van de verschillende opties op het takenpakket van de gemeente bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

Voor steden en gemeenten betekenen optie 1 en 2 een bijkomende administratieve last voor de 
vergunningverlenende overheid. Bij het behandelen van de vergunningsaanvraag  moet de gemeente in die 
gevallen een bijkomende ontvankelijkheidscheck doen: het checken van de aanwezigheid van de naam van de 
verslaggever en de aanwezigheid van een conceptberekening. Ze kunnen dat eenvoudig aftoetsen, 
bijvoorbeeld aan de hand van de aanstiplijst. Deze kleine bijkomende taak is geen inhoudelijke aftoetsing: de 
gemeente moet enkel de vormelijke aanwezigheid van deze twee elementen (naam en berekening) nagaan. 
De gemeente moet voor het verlenen van een vergunning geen bijkomend advies aan het VEA opvragen, 
voordat een project kan worden gegund. 
 Andere regelgevingen koppelen momenteel ook bepaalde vereisten aan de aanvraag van een vergunning 
(bijvoorbeeld hemelwaterverordening). Opties 1 en 2 houden wel in dat de gemeenten duidelijkheid moeten 
krijgen voor welke vergunningen wel of geen extra gegevens noodzakelijk zijn. 
 

5.2.4.5 Handhaafbaarheid 

 

 Handhaafbaarheid 

0-optie - Er zijn onvoldoende personeelsmiddelen om elke bouwheer die geen startverklaring 
indient, op te sporen, aan te manen en indien nodig, de overtreding te handhaven. 

optie 1 +/- Door vervroegde en verplichte aanstelling van verslaggever bij de aanvraag zullen meer 
startverklaringen worden ingediend (de bouwheer is beter op de hoogte) en is minder 
handhaving nodig. 

optie 2 + De handhaving voor het indienen van de startverklaring valt weg.  

Tabel 75:  Impact van de verschillende opties op het takenpakket van VEA. 

 
Het vervroegen van de aanstelling van de verslaggever en het opmaken van de ontwerpberekening, naar de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (in plaats van de start van de werken) zorgt ervoor dat voor het 
VEA een handhavingsproces wegvalt. Het uitvoeren van steekproefsgewijze controles, het opmaken van 
aanmaningen en hoorzittingen wegens het niet indienen van een startverklaring voor de start van de werken 
zijn niet meer nodig.  
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5.2.4.6 Vergelijking met andere gewesten 

 

 Andere gewesten 

Brussel Wallonië 

0-optie - Geen overeenkomst qua proces: 
EPB-voorstel bij aanvraag in Brussel; 
in Vlaanderen is de berekening pas 
bij de start vereist. 

- Geen overeenkomst qua proces: initiële 
aangifte bij aanvraag in Wallonië; in 
Vlaanderen is de berekening pas bij de start 
vereist. 

optie 1 - Geen overeenkomst qua proces: 
EPB-voorstel bij aanvraag in Brussel; 
in Vlaanderen is de berekening pas 
bij de start vereist 

- Geen overeenkomst qua proces: initiële 
aangifte bij aanvraag in Wallonië; in 
Vlaanderen is de berekening pas bij de start 
vereist. 

optie 2 + Overeenkomst qua proces: in beide 
gewesten hoort het uitvoeren van 
een conceptberekening bij de 
aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. 

+ Overeenkomst qua proces: in beide 
gewesten hoort het uitvoeren van de initiële 
berekening bij de aanvraag van de 
vergunning. 

Tabel 76: Vergelijking van de verschillende opties met de procedures in de andere gewesten. 

 
Een keuze voor een vervroegde aanstelling van de verslaggever en een vervroegde berekening, namelijk bij de 
bouwaanvraag, uniformeert de procedures in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Deze gelijktrekking zorgt voor 
duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Bovendien is in meer dan 80 % van de Europese lidstaten de eerste 
EPB-berekening bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning verplicht. 
 

 Visie van de sector 5.2.5

De enquête die TNS Dimarso uitvoerde in 2014 (zie 5.1.1) toont dat  3 op 4 van de ondervraagde verslaggevers 
vindt dat het ideale moment voor het aanstellen van de verslaggever en het uitvoeren van een eerste 
berekening vóór de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is (zie Figuur 53).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 53: Meest ideale moment voor de aanstelling van de verslaggever, volgens de verslaggever. 
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Dat is het standpunt van de verslaggevers die reageerden op deze tevredenheidsenquête. Om hun mening te 
vergelijken met de mening van de overige bouwpartners (architecten, ingenieurs, aannemers), heeft het VEA 
ook andere sectoren bevraagd (schriftelijke standpunten in februari en mondeling overleg in maart). De 
verschillende pistes werden op verschillende momenten (maart 2015, juni 2015, december 2015) met de 
sectororganisaties besproken. De standpunten evolueerden mee tijdens het overlegtraject. 
 
Ter voorbereiding van het overleg in maart 2015, stelden volgende sectororganisaties een schriftelijk 
standpunt op: NAV, AB, ORI, Orde van architecten, OVED en BVA als vertegenwoordigers van de architecten-
ingenieurs-verslaggevers; VIPA, DIKO en GO! als vertegenwoordigers van de professionele bouwheren; UPSI-
BVS, VCB en Bouwunie als vertegenwoordigers van de aannemers- en vastgoedsector. Deze standpunten 
werden geformuleerd vóór het overleg met het VEA plaatsvond. 
 
De schriftelijke standpunten van maart 2015 zijn uiteenlopend. Ze tonen vooral dat de meeste verenigingen de 
bestaande procedures wensen te behouden. Een aantal van hen zijn wel voorstander van een aanstelling van 
de verslaggever vóór de aanvraag.  
 
Argumenten uit de schriftelijke nota’s voor het behoud van de bestaande situatie waren:  

 Veel aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning worden geweigerd. Als de aanstelling van de 
verslaggever en de berekening wordt vervroegd, betekent dit een administratieve last voor de 
architect en een extra kost voor de verslaggever. Vóór het uitvoeren van een eerste berekening willen 
de sectoren meer zekerheid over het ontwerp, het materiaalgebruik en de installaties. Dat is op het 
moment van de aanvraag van de vergunning niet het geval. 

 Bouwheren moeten de vrijheid hebben om te beslissen of ze bij de start of vroeger een verslaggever 
willen aanduiden. De architect overlegt best zelf met de bouwheer het moment van de aanstelling. 

 
Argumenten uit de schriftelijke nota’s voor een vervroegde aanstelling van de verslaggever zijn: 

 Door een vervroegde aanstelling van de verslaggever kan deze tijdig het project bijsturen. Dat vermijdt 
grote aanpassingen na een vergunning door EPB (raampartijen, nokhoogtes, muurdiktes). 

 Voor grote projecten waar een advies- en ingenieursberekening nodig is, is een vervroegde berekening 
zelfs noodzakelijk. 

 
Om redenen van kostenbesparing zien de sectoren de aanstelling van de verslaggever en de effectieve 
voorafberekening procesmatig liever losgekoppeld.  

 
Tijdens de besprekingen in maart 2015 bleek dat er wél draagvlak was voor het vervroegd aanstellen van de 
verslaggever bij de aanvraag van de vergunning of melding.  
 

 Tijdens de gesprekken kwam vooral tot uiting dat sensibilisatie door de overheid belangrijk is, zodat de 
verslaggever tijdig wordt aangesteld. Momenteel wordt verslaggeving teveel aanzien als een kost 
zonder meerwaarde. De eerste stap is sensibiliseren: een verslaggever is nodig om de toekomstige 
eisen te halen. Vooral de taak van zijn adviesverlening als energie-expert moet in de aandacht komen: 
de taak van de verslaggever wordt meer dan enkel het opstellen van een akte achteraf (verslaggeving).  

 Als de overheid mee helpt sensibiliseren, zien de sectoren wel opportuniteiten bij een vervroegde 
aanstelling. 

> De sector onderschrijft het budgettair belang van het tijdig inschakelen van de verslaggever: hij 
kan immers de budgettaire haalbaarheid van bepaalde keuzes mee inschatten. 

> Door de aanstelling van de verslaggever mee te verplichten bij de bouwvergunning ontstaat een 
billijke situatie: iedereen moet een verslaggever aanstellen en in het proces meestappen bij de 
aanvraag.  

> Het is aan de bouwheer om te beslissen op welke manier hij instapt: met of zonder 
conceptberekening bij het voorontwerp voor de aanvraag. 
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Na het mondelinge overleg was de sector globaal akkoord over  het vervroegd aanstellen van de verslaggever 
door het toevoegen van zijn naam in het aanvraagformulier voor de stedenbouwkundige vergunning. De 
voorafberekening hoeft niet formeel te gebeuren bij de aanvraag, maar kan wel. Dat is een contractuele 
afspraak. De voorafberekening is nog steeds verplicht voor de start van de werken. 
 
Eind juni 2015 vond een tweede overleg plaats met de volgende stakeholders : Bouwunie, NAV, AB, Oved, 
VCB, BVS en Ori. Tijdens dit overleg werd het moment van de eerste berekening nogmaals in detail besproken.  
 
Het VEA stelde op dit overleg de volgende vraag: “Kan een bouwheer die een BEN-gebouw wil realiseren, 
wachten met een berekening van zijn gebouw tot voor de start van de werken?”. De sectororganisaties 
antwoordden hierop dat dat voor niet-residentiele gebouwen onmogelijk was, maar ook voor residentiële 
gebouwen leek dat niet haalbaar. Pas berekenen bij de start van de werken, heeft als groot nadeel dat 
bepaalde punten niet meer bijgestuurd kunnen worden. Het concept en het ontwerp liggen dan vast. Na de 
start van de werken kunnen problemen op vlak van het niet behalen van de eisen voor de U- en R-waarden, 
het K-peil (of de schilindicator), en de netto-energiebehoefte voor verwarming vaak niet meer worden 
opgelost. Het lukt dan niet meer om met aanpassingen op vlak van de installaties de fouten van het 
voorontwerp nog goed te maken. Als dat wel lukt, gaat dat meestal gepaard met een grote kost. Het te laat 
berekenen, sluit een aantal mogelijke oplossingen uit, zoals de kostenoptimale oplossing. 
 
Een conceptberekening bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning lijkt voor de sector een haalbare 
kaart en wellicht de meest gunstige situatie richting BEN-bouwen, áls alle stappen in de aanvraag van een 
vergunning gunstig verlopen. 
 
Volgens de energieprestatieregelgeving is de architect verantwoordelijk om het gebouw zo te ontwerpen dat 
het aan de EPB-eisen kan voldoen. Vroeger kon de architect (die niet verslaggever is) dat doen op basis van 
ervaring en maatregelenpakketten. Voor gebouwen dicht bij de BEN-eis is dat niet meer mogelijk. De  
conceptberekening moet dan zo dicht mogelijk bij het ontwerp van het gebouw gebeuren, zodat er nog marge 
is voor aanpassingen. Het vervroegd berekenen van het gebouw betekent dat al vanaf het concept van het 
gebouw de architect en de verslaggever nauwer samenwerken. 
 
Ook voor de sector van de industriegebouwen is het wenselijk om de aanstelling van de verslaggever en de 
ontwerpberekening naar een vroeger moment te verschuiven. Op deze manier kunnen een hoop discussies 
met de bouwheer vermeden worden. Er wordt ook gehoopt dat door deze aanpak een deel van de oneerlijke 
concurrentie zal verdwijnen. 
 
Op 17 december 2015  vond een laatste sectoroverleg waarin de verschillende sectororganisaties hun 
schriftelijke feedback op de standpunten van het VEA nogmaals  konden toelichten. Uit  dit overleg bleek in de 
sector een consensus  over de volgende punten: 

 een vervroegde aanstelling van de verslaggever is in het licht van de evolutie naar BEN-bouwen 
noodzakelijk; 

 de verslaggever wordt aangesteld  vóór de aanvraag van de vergunning en tekent mee het 
aanvraagformulier voor de vergunning; 

 met het oog op een BEN-toekomst is het niet meer voldoende om op 2 momenten (net voor start en 
as-build) de prestaties van het gebouw op vlak van EPB te berekenen, maar is een aftoetsing op 3 
momenten nodig: bij het concept (i.e. aanvraag vergunning), net voor start, en as-build. Ook al zijn er 3 
momenten om het behalen van de eisen af te toetsen, behoud van maximaal 2 momenten van 
verplichte uitwisseling van het resultaat met de overheid is wenselijk. De sector wenst geen extra 
administratieve lasten.  
 

Er was geen consensus over het verplichten van een eerste ontwerpberekening bij de aanvraag van de 
vergunning.  
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 De beslissing om de eerste berekening wettelijk te verplichten bij de aanvraag van de vergunning zorgt 
voor verplichte administratieve meerkosten in het bouwproces. De vervroegde berekening zorgt voor 
meerwerk voor architect, aannemers en EPB-verslaggevers, terwijl er mogelijk geen bouwproject 
komt. Gemeenten doen bij projecten geen uitspraak voordat de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning voor het project wordt ingediend. De sector vreest dat voor projecten die uiteindelijk niet 
vergund worden, veel tijd en geld verloren gaat in een conceptberekening vóór de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning, vooral bij niet-residentiële projecten. Ook voor de aannemers zou 
het opmaken van een offerte (met meer detaillering) nog meer voorbereiding vragen. Praktijkervaring 
van architecten leert dat in geval van een weigering van vergunning de kost voor de 
ontwerpberekening door de verslaggever vaak verhaald wordt op de architect, aangezien de architect 
als verantwoordelijke wordt gezien voor de weigering. De autonomie van de gemeenten zal in de 
komende jaren eerder versterken en niet verminderen, waardoor de kans op een weigering toeneemt. 
Bij grote residentiële projecten en niet-residentiële projecten wordt ongeveer 18% van de 
vergunningsaanvragen geweigerd. 

 Voor de vergunningsaanvraag zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over het exacte 
materiaalgebruik en de installaties, om parallel met de stedenbouwkundige vergunning een 
waardevolle ontwerpberekening te maken. Een ontwerpberekening op dat moment zal weinig 
concrete meerwaarde bieden. Het concept moet op dat moment al worden afgetoetst (bijv. gaat dit 
ontwerp S-peil kunnen halen), dit is echter slechts een beperkt onderdeel van de volledige berekening. 

 In veel projecten, vooral projecten met hoge energetische ambities, wordt het advies van de EPB-
verslaggever al heel vaak bij het ontwerp gevraagd. De architect zou zelf de inschatting kunnen maken 
of hij een vervroegde detailberekening nodig acht. In samenspraak met de opdrachtgever zou de 
architect moeten kunnen beslissen wanneer de EPB-verslaggever wordt aangesteld en hoe groot de 
adviserende rol moet zijn. 

 Wie het niet te nauw neemt, zal in de conceptberekening ‘om het even wat’ doorrekenen en ‘om het 
even welke’ aannames doen. Dit wordt hierdoor een holle doos. Met een verplichte 
ontwerpberekening voor de aanvraag, zal het VEA er niet in slagen de onwilligen goed te laten werken. 
Zij zullen andere pistes vinden om deze berekening te omzeilen. 

 Architecten zullen in de komende jaren wel mee-gaan en moeten meegaan. Architecten die  één of 
meerdere keren een ontwerp getekend hebben waarvan de EPB-eisen niet haalbaar bleken achteraf, 
nemen daarna hun voorzorgen (vroeg concept aftoetsen) en houden rekening met de impact van de 
maatregelen (door bijvoorbeeld ruimte te voorzien voor grotere isolatiepakketten; door anders te 
ontwerpen).  

 De huidige EPB-software Vlaanderen en 3G- Software is ontworpen voor verslaggeving. De software is 
als ontwerptool ontoereikend door arbeidsintensieve data-invoer. Sommige gebruikers hebben ook te 
kampen met vertragingen bij het invoeren van gegevens. Met de toekomstige berekening van het E-
peil voor niet-residentiele bestemmingen zullen verslaggever meer geconfronteerd worden met 
grotere gebouwen, meer gegevensinvoer en grotere bestanden. In de software is het invoeren van 
data momenteel enkel maar op één manier mogelijk: manueel, parameter per parameter op meerdere 
tabbladen. Voor een ontwerpberekening zou de software geoptimaliseerd moeten zijn: mogelijkheid 
tot ‘snelle invoer’ en gekoppeld met spreadsheets zodat gegevensinvoer vanuit andere programma’s 
geautomatiseerd kan worden. De beschikbaarheid van een goede tool  voor conceptberekeningen is 
essentieel. 

 Er is nood aan uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van de verslaggever op 
adviesgevend vlak. 
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 Voorstel 5.2.6

10 jaar na de invoering van EPB en 5 jaar voor de BEN-verplichting voor alle gebouwen lijkt het de meest 
aangewezen piste om het moment van de aanstelling van de verslaggever én de conceptberekening naar voor 
te schuiven in het bouwproces. Het VEA wenst namelijk dat: 

 alle gebouwen zo ontworpen worden dat ze de BEN-eisen kunnen halen, zonder achteraf problemen 
te moeten oplossen met kunstgrepen en zonder de hogere kosten die daarbij horen;  

 de procedures voor de bouwheer, de verslaggever en de architect duidelijker worden, meer gebundeld 
zijn op enkele schakelmomenten en uniformer worden met andere regio’s en lidstaten. 

 
Het VEA stelt voor om: 
 

 de aanstelling van de verslaggever te koppelen aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 
De verslaggever attesteert in het aanvraagformulier dat hij een overeenkomst heeft gesloten met de 
aangifteplichtige die zijn opdracht als verslaggever voor het project vastlegt. De datum van de 
ondertekening van de overeenkomst wordt toegevoegd aan dit formulier als formele bevestiging van 
de betrokkenheid door de verslaggever. Het aanvraagformulier wordt mee gevalideerd door de 
verslaggever; 

 het opmaken van een conceptnota over de energieprestatie van het gebouw te koppelen aan de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De conceptnota bevat een ontwerpberekening 
opgemaakt door de verslaggever. De conceptnota wordt voor het aanvragen van de vergunning 
elektronisch doorgestuurd naar het VEA.; 

 de verplichting om voor de start van de werken nog startverklaring met  voorafberekening door te 
sturen vervalt. 

 
Dit voorstel zorgt ervoor dat voor elk bouwproject tijdig wordt afgetoetst of de EPB-eisen kunnen worden 
behaald. Die haalbaarheid aftoetsen in de conceptfase is essentieel om succesvol verder te evolueren naar 
BEN-gebouwen. Een vroegere doorrekening van het gebouw zorgt bovendien voor goedkopere en 
kostenefficiënte oplossingen voor de bouwheer.  
 
Doordat de startverklaring vervalt, komen er geen administratieve lasten bij. Dat zorgt voor een 
administratieve lastenverlaging bij de bouwheer en bij het VEA. De procedures worden voor alle betrokken 
bouwactoren duidelijker en meer gebundeld in de tijd. De kost voor EPB-verslaggeving zal beperkt toenemen. 
Daar tegenover kan een vroegere doorrekening van het gebouw zorgen voor goedkopere en kostenefficiënte 
oplossingen voor de bouwheer. 
 
Het is logisch om, naast de eerste conceptberekening, ook de uitzonderingsaanvraag (wanneer de EPB-eisen 
niet haalbaar blijken) en de haalbaarheidsstudie mogelijk te maken bij de vergunningsaanvraag. De 
haalbaarheid van het opwekken van hernieuwbare energie is een essentieel onderzoek bij de opstart  van een 
BEN-project. Het aanvragen van een uitzondering omwille van technische, functionele redenen zou al bij de 
vergunningsaanvraag geïnitieerd moeten kunnen worden. Het VEA stelt voor om de uitzonderingsaanvraag 
toch nog steeds tot 9 maanden na het verlenen van de vergunning mogelijk te laten. 
 
De verslaggever is vanaf het ontwerp betrokken en kan zo  ten volle de rol als energie-expert opnemen.  De 
verslaggever adviseert tijdens de concept- en uitvoeringsfase over de gekozen materialen en maatregelen tot 
het energetisch ambitieniveau van de bouwheer in overleg met het bouwteam. De taken van de verslaggever 
mogen niet louter beperkt worden tot rapportering en in bepaalde gevallen (wanneer blijkt dat de eisen niet 
gehaald worden) het verstrekken van maximaal 1 niet bindend sluitend advies. De verslaggever krijgt een 
algemeen adviserende rol in plaats van éénmalig advies. Deze kan op elk moment voor advies worden 
gevraagd.  Het VEA stelt voor in het energiedecreet de adviestaak en  de daarbij horende aansprakelijkheid 
duidelijker te omschrijven. Zo wordt de taak van de verslaggever wettelijk duidelijk vastgelegd en afgelijnd. De 
architect/ het bouwteam blijft betrokken in het advies van de verslaggever. Binnen het bouwproces blijft 
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iedere partner ten opzichte van elkaar de terughoudendheidsplicht hebben: de ene partij kan niet zomaar 
taken van de andere partij overnemen.  
 
Een succesfactor om een ontwerpberekening bij de vergunningsaanvraag mogelijk te maken is het ter 
beschikking stellen van een concepttool voor die ontwerpberekening. De huidige EPB-Software is ontworpen 
als een rapporteringstool. Door de EPB-software aan te passen met een meer geschikte ontwerpmodule  kan 
de markt evolueren naar een eerste berekening in de ontwerpfase.  
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5.3 STAVINGSTUKKEN 

Een verslaggever dient een EPB-aangifte in op basis van alle beschikbare stavingstukken over de geplaatste 
materialen en installaties in een gebouw. Staving is een essentieel onderdeel om te komen tot een goede EPB-
verslaggeving. Hoe strenger de eisen worden, hoe belangrijker de staving wordt. De invoer in de EPB-software 
wordt immers meer gedetailleerd. Voor die gedetailleerde invoer is meer staving nodig. 
 
Vragen als ‘wat zijn geldige stavingstukken’ en ‘wat moeten verslaggevers doen als ze geen staving ontvangen 
van de bouwheer’ worden vaak gesteld. Naast deze vragen, is het ook van belang om na te gaan hoe het VEA 
bij het evalueren van staving meer kan inspelen op de digitale evoluties. 

 Huidige situatie 5.3.1

De energieprestatieregeling bepaalt (artikel 11.1.11, eerste lid) dat de verslaggever de EPB-aangifte conform 
de uitgevoerde werken moet opstellen. Hij omschrijft de maatregelen die de energieprestaties en het 
binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekent of het gebouw aan de EPB-eisen voldoet. Hij is 
verantwoordelijk voor de correcte rapportering van de feitelijke toestand van het gebouw in de EPB-aangifte. 
De verslaggever heeft een resultaatsverbintenis om correct te rapporteren in de EPB-aangifte. 
 
Om aan de verplichting tot waarheidsgetrouwe rapportering te voldoen, kan de verslaggever zich beroepen op 
een decretaal recht om de gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt 
worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, op te vragen bij de aangifteplichtige, de 
architect of de aannemer. Zij moeten deze gegevens op eerste verzoek ter beschikking stellen (artikel 11.1.11, 
derde lid Energiedecreet). In het decreet zijn geen sancties voorzien als de aangifteplichtige, de architect of de 
aannemer de opgevraagde gegevens niet ter beschikking stelt. 
Voor het opmaken van de EPB-aangifte verzamelt de verslaggever de stavingstukken door ze bij de 
verschillende betrokken partijen (aangifteplichtige, de architect of de aannemer) op te vragen.  
 
De EPB-aangifte moet volgens het ministerieel besluit van 2 april 2007 de stavingstukken bevatten die horen 
bij de resultaten die via directe invoer zijn ingebracht in de EPB-software. In de praktijk gaat het veel verder: 
de verslaggever moet voor de opmaak van de EPB-aangifte ook staving verzamelen voor alle andere invoer in 
de EPB-software. Voordat een verslaggever een stavingstuk mag gebruiken, moet hij controleren of het 
bewijsstuk voldoet aan bepaalde conformiteitsvoorwaarden. De verslaggever draagt immers de 
verantwoordelijkheid voor een waarheidsgetrouwe rapportering. Als het VEA tijdens een controle een niet-
waarheidsgetrouwe rapportering vaststelt, kan de verslaggever hiervoor worden beboet. 
 
Het VEA stelde in december 2011 een nota op met toelichting rond aanvaardbare stavingstukken (zie 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb1110/annex2stavingsstukken.pdf). 
 
Elk stavingstuk heeft tot doel bepaalde kenmerken en/of eigenschappen van een materiaal, toestel, systeem 
of gebouw aan te tonen. Het is daarbij belangrijk dat het stavingstuk toewijsbaar is. In sommige gevallen is 
daarvoor één stavingstuk voldoende. Meestal is er een combinatie van stavingstukken nodig, die samen 
aantonen dat een materiaal, toestel of systeem wel degelijk op een bepaalde plaats in het beschouwde project 
toegepast is en/of dat een materiaal, toestel, systeem of gebouw bepaalde eigenschappen heeft.  
 
Cruciaal hierbij is dat verklaringen van de eigenaar, aannemer, architect, installateur, enz.geen bewijskracht 
dragen over kenmerken, eigenschappen of effectieve plaatsing. Dat zijn dan ook geen geldige stavingstukken. 
Daarnaast moet de verslaggever volgens de rechtsleer ook uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe: hij moet 
de aangeleverde stukken vergelijken met de werkelijkheid. Bij twijfel tussen de stukken moet de verslaggever 
uitgaan van de minst gunstige aanname of de waarde bij ontstentenis. 
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Een vaststelling (bv. een visuele inspectie) door een controleur van het VEA staat boven de stavingstukken 
geleverd door de verslaggever en heeft altijd de hoogste bewijswaarde. 
 
Als bepaalde verslaggevers bovenvermelde principes niet respecteren, lopen zij onder de huidige regelgeving 
het risico om aansprakelijk te zijn bij een rapportering die niet overeenstemt met de werkelijkheid. 

 Probleemstelling 5.3.2

Verslaggevers worden dikwijls geconfronteerd met het ontbreken van de nodige stavingstukken of met 
gebrekkige stukken. De bouwheer is vaak niet op de hoogte van welke stukken noodzakelijk zijn om de reële 
uitvoering van het project te staven. In sommige gevallen zijn bepaalde stavingstukken (facturen, enz.) door de 
bouwheer al ter beschikking gesteld aan een andere administratie, en heeft hij er geen kopie van. Bovendien 
merken verslaggevers op dat de bestaande nota met toelichting rond aanvaardbare stavingstukken (zie 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb1110/annex2stavings-stukken.pdf) te weinig 
aanleunt bij de praktijksituatie. De verslaggevers zijn vragende partij om de huidige werkwijze rond staving te 
verduidelijken. 
 
De sectororganisatie OVED kaart aan dat de huidige staving sterk de nadruk legt op geldige facturen. 
Verslaggevers ervaren in de praktijk allerlei problemen met facturen: 

 facturen worden achteraf aangepast wanneer de verslaggever meldt dat bepaalde info op de factuur 
ontbreekt; 

 facturen worden niet altijd met de nodige detail opgemaakt;  
 facturen zijn niet altijd waarheidsgetrouw; 
 bij sleutel-op-de-deur of niet-residentiële projecten zijn vaak geen gedetailleerde facturen voorzien, 

maar worden de kosten per schijven in vorderingsstaten aangerekend. 
 
Verslaggevers ervaren veel problemen met het verzamelen en het tijdig ontvangen van deze stavingsstukken. 
Uit de tevredenheidsenquête van 2014 (zie 5.1.1) blijkt dat verslaggevers tijdens de uitvoering van hun taak de 
volgende tijd aan de verschillende aspecten besteden (gemiddeld, zie Figuur 54): 

 Wettelijk gedeelte (berekening voor bij startverklaring, wettelijk verplichte advies en de EPB-aangifte): 
57 % 

 Verzamelen van stavingstukken en administratieve gegevens: 32 % 
 Bijkomend gericht advies (optimalisaties, herrekeningen): 6 % 
 Prospectie, facturatie en opvolging (klantenbezoek): 2 % 
 Besprekingen met de eindklant of architect: 2 % 
 Werfbezoeken: 1 % 

 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb1110/annex2stavings-stukken.pdf
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Figuur 54: Gemiddelde tijdbesteding van de verslaggever bij het uitoefenen van zijn taak 

 
Hoewel de berekening zelf het gros van de tijd inneemt, spendeert de verslaggever één derde van zijn tijd aan 
het verzamelen van de nodige staving. 
 
Daarnaast ervaart de verslaggever dat de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van stavingstukken 
volledig in zijn kamp ligt. De verantwoordelijkheid voor de stavingstukken is niet expliciet beschreven in het 
Energiedecreet. Zonder bewijsstukken over de uitvoering van het bouwproject kan de verslaggever geen 
correcte berekening maken. Hij is verantwoordelijk voor de overeenstemming met de as-built situatie. Hij kan 
echter onmogelijk continu toezicht houden op de werf. Verslaggevers hangen daarom nu vaak af van de goede 
wil van de bouwheer, de architect en aannemers om staving te krijgen.  
 
Concreet vraagt de sectororganisatie OVED het VEA om enerzijds de rol van de bouwheer/aangifteplichtige uit 
te breiden, zodat deze expliciet verantwoordelijk is voor het aanleveren van correcte stavingstukken.  
Anderzijds vragen ze om de huidige lijst met geldige stavingstukken uit te breiden, zodat de lijst beter aansluit 
bij de (goede) praktijk. OVED vraagt om onder andere een proces-verbaal of werfverslag van de architect, een 
gedateerd en met foto’s gedocumenteerd werfverslag van de verslaggever, het post-interventiedossier, 
bijlages bij een factuur, externe rekenbladen, verduidelijkend mailverkeer, goedgekeurde en ondertekende 
technische fiches van ingenieursbureaus, detailfoto’s,… ook te kunnen gebruiken als stavingstukken. 
 
Uit het sectoroverleg eind juni blijkt dat ook andere partijen (architecten-, aannemers-, verslaggevers- en 
vastgoedverenigingen) zich scharen achter beide vragen.   

 

 Hoe lossen andere gewesten en landen dit op? 5.3.3

Aangezien de sector vragende partij is om de werkwijze rond staving en de verantwoordelijkheid die hieraan  
gekoppeld is te herzien, gaat het VEA in dit hoofdstuk na hoe andere landen of gewesten met staving en 
verantwoordelijkheden omgaan. Het VEA bekijkt hierbij de volgende systemen: 

 de Ierse regelgeving; 
 de situatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (o.a. het uitgebreid technisch dossier); 
 het Postinterventiedossier. 

5.3.3.1 De Ierse regelgeving 

 
In Ierland bepaalt de Building Control (Amendment) Regulations 2014 (SI nr. 9 van 2014) dat op het einde van 
werken een Certificate of Compliance on Completion (CCC) moet worden ingediend en geregistreerd bij de 
Building Control Authority (BCA). 
 
De betrokken partijen - de bouwheer (“owner”), aannemer (“builder”), architect (“designer”) en verslaggever 
(“certifier”) - zijn verplicht om de relevante bepalingen van de Building Regulations na te leven. De Code of 
Practice for Inspecting and Certifying Buildings and Works van februari 2014 bevat richtlijnen over de inspectie 
en certificatie van gebouwen. Als deze richtlijnen worden nageleefd, zullen de gebouwen op zich voldoen aan 
de vereisten die worden opgelegd door de Building Control Regulations. Het uiteindelijke doel van het Iers 
systeem van controle op de bouw is verzekeren dat alle betrokkenen bij het bouwproces en bij de controle op 
dit bouwproces zodanig werken dat er effectief kwalitatief hoogstaandere panden worden gebouwd. Een 
regulerend overzichtsmechanisme zorgt ervoor dat de betrokken partijen, die de regelgeving niet naleven, 
worden gedetecteerd en gesanctioneerd. 
 
In het Ierse systeem is de bouwheer de uiteindelijke verantwoordelijke voor de werken en moet hij verzekeren 
dat er een competente aannemer, een geregistreerde architect en verslaggever worden aangesteld. Het is de 
taak van de architect om de verslaggever de nodige plannen, documenten en informatie te bezorgen zodat 

https://www.lawsociety.ie/Documents/committees/conveyancing/2014/S.I.%20No.%209%20of%202014%20Building%20Control%20(Amendment)%20Regulations%202014.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,38154,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,38154,en.pdf
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deze laatste zijn taak goed kan uitvoeren. De verslaggever wordt door de bouwheer aangesteld om de 
bouwwerken te inspecteren en de inspectie-activiteiten van de andere partijen te coördineren. Na de 
voltooiing van de werken maakt de verslaggever de certificatie op. Bij het indienen van dit certificaat bij de 
BCA, moet de verslaggever ook de nodige plannen, berekeningen en andere specificaties bezorgen die 
aantonen dat het pand as-built voldoet aan de vereisten gesteld door de regelgeving. Al vanaf de beginfase 
controleert de verslaggever, vóór het indienen van  de startverklaring (Commencement Notice) of de nodige 
documenten (staving) aanwezig zijn. Het gaat om plannen, berekeningen, schetsen, een online beoordeling, 
een voorbereidend inspectieplan, technische informatie over materialen en producten, enz. De verslaggever 
moet een inspectieplan opstellen, afhankelijk van de aard en grootte van het bouwproject. In dat plan wordt 
met de bouwheer en de aannemer de manier van inspectie afgesproken, met onder andere een tijdsframe 
(wanneer welke werken klaar zijn voor inspectie). 
 
Op het einde van de werken moet de verslaggever drie zaken indienen bij de BCA: een certificaat, staving 
(plannen, berekeningen en andere stukken die aantonen dat het pand voldoet aan de eisen die worden 
opgelegd door de Building Regulations) en het inspectieplan. Het certificaat moet worden geregistreerd en 
gevalideerd door de BCA voordat het gebouw in gebruik wordt genomen. De BCA heeft 21 dagen om het 
certificaat af te wijzen of als ongeldig te beschouwen. In dat laatste geval kan aan de verslaggever worden 
gevraagd het certificaat te wijzigen of bijkomende staving aan te leveren.  
 
Het Iers systeem is een alomvattend systeem dat inzet op een intense samenwerking en coördinatie van alle 
bouwpartijen, doorheen het bouwproces. Een derde persoon wordt aangesteld om hierop toe te zien. Door 
dat systeem moeten de bouwpartijen al vanaf de start van het bouwproces rekening houden met het 
verzamelen van de nodige stukken voor het indienen van het Certificate of Compliance on Completion. Het 
lijkt niet evident een gelijkaardig omvattend systeem op korte termijn in Vlaanderen in te voeren. 
 

5.3.3.2 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (uitgebreid technisch dossier) 

 
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van alle documentatie 
die de verslaggever (‘EPB-adviseur’ in Brussel)  nodig heeft om een correcte EPB-aangifte op te maken, 
toegekend aan de aangifteplichtige (‘de aangever’ in Brussel). De ordonnantie houdende het Brussels Wetboek 
van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 2013 vermeldt in artikel 2.2.9 §4: ‘De aangever verstrekt de 
EPB-adviseur elk document en alle nodige informatie voor de follow-up van het project en de opstelling van de 
EPB-aangifte. Vanaf de aanvang van zijn opdracht wordt de EPB-adviseur schriftelijk ingelicht over alle 
wijzigingen die aan het project worden aangebracht.’ Hetzelfde artikel 2.2.9 § 3 bepaalt bovendien dat de EPB-
adviseur vrij toegang heeft tot de werf. Artikel 2.2.10 §1 legt een verplichting vast om de eerste berekening op 
te maken vóór de start van de werken: ‘ De aangever informeert de EPB-adviseur of de architect over alle 
gegevens die hij nodig heeft voor de berekening van de energieprestatie en de follow-up van de EPB-eisen, op 
basis waarvan deze laatste een berekening maakt die hij aan de aangever bezorgt vóór het begin van de werf.’ 
 
De aangever is verplicht om een EPB-adviseur aan te stellen, de kennisgeving van de start van de werken naar 
de betrokken overheden te sturen, de EPB-adviseur en de architect alle nodige documenten te bezorgen, te 
informeren over alle wijzigingen voor het opstellen van de EPB-aangifte en de EPB-aangifte aan de overheden 
te bezorgen.  
 
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een strafrechtelijke sanctie voorzien voor de aangever. Als de 
aangever zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij gestraft worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 12 
maanden en een boete van 25 tot 25.000 euro, of met één van die straffen.  
 
De Brusselse regelgeving verschilt van de Vlaamse energieprestatieregeling: de Brusselse regelgeving verplicht 
de aangever (bouwheer) om de EPB-adviseur elk document en alle nodige informatie te bezorgen voor het 
opstellen van de EPB-aangifte. Indien dat ontbreekt, volgt een strafrechtelijke sanctie. In het Energiedecreet is 
geen gelijkaardige bepaling opgenomen: de aangifteplichtige, de architect of de aannemer stelt de gegevens 
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op eerste verzoek ter beschikking (artikel 11.1.11, derde lid Energiedecreet). Er is geen sanctie voorzien als 
deze bepaling wordt geschonden en als de aangifteplichtige, de architect of de aannemer geen gevolg geeft 
aan een vraag om gegevens te bezorgen.  
 
Daarnaast is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een uitgebreid technisch dossier verplicht. Dat ‘technisch 
dossier’ moet alle elementen bevatten die toelaten de verschillende stappen van de EPB-procedure te 
realiseren en het voldoen aan de EPB-eisen tijdens het project op te volgen. De EPB-adviseur stelt het 
technisch EPB-dossier vóór de start van de werken samen en werkt het bij, naarmate het werk vordert. Het 
dossier geeft een overzicht van de maatregelen die genomen zijn en de bijhorende stavingstukken. Op basis 
daarvan stelt de EPB-adviseur de uiteindelijke EPB-aangifte op. Het technisch EPB-dossier kan volledig in 
elektronisch formaat zijn. De EPB-adviseur bewaart dit technisch EPB-dossier vijf jaar. Het is volledig of deels 
opvraagbaar door het Leefmilieu Brussel (BIM).  
 
Het technisch EPB-dossier omvat de volgende elementen: 

 ondertekende EPB-formulieren; 
 beknopte beschrijving van het project; 
 indieningsbewijs van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en een kopie van de 

vergunning(en) voor het project en de ingediende plannen; 
 schema’s van de onderverdeling van het project in EPB-eenheden; 
 1 EPB-rekenbestand bij de start van de werkzaamheden;  
 de plannen en, indien aanwezig, het lastenboek of de offerte van de aannemers die hebben 

toegelaten het project in te voeren op het ogenblik van de start van de werkzaamheden; 
 1 EPB-rekenbestand, geactualiseerd naarmate de werf vordert; 
 1 set bijgewerkte architectuurplannen: alle grondplannen, gevels en voldoende doorsnedes, de 

detailplannen van de niet-aanvaarde bouwknopen en van de aanvaarde bouwknopen met betere 
waarden die in de EPB-software zijn ingevoerd. De namen van de EPB-eenheden, 
scheidingsconstructies, enz. die ingevoerd zijn in de EPB-software moeten duidelijk identificeerbaar 
zijn: ze moeten door de EPB-adviseur op de plannen vermeld zijn; 

 HVAC-plannen met duidelijke weergave van de toevoer-, afvoer- en doorstroomopeningen voor 
ventilatie en vermelding van de ventilatiedebieten, een plan met de leidingen voor sanitair warm 
water, een schema met de circulatiepompen en verwarmingssystemen en verlichtingsplannen; 

 alle uitwisselingen met de bouwheer in het geval van de vaststelling van afwijkingen ten opzichte van 
de eisen en gearchiveerde EPB-rekenbestanden van de vaststelling van de niet-naleving; 

 kopie van de beslissingen omtrent de toekenning van afwijkingen of de uitwisselingen per brief of e-
mail met Leefmilieu Brussel - BIM die relevant zijn voor het dossier; 

 overzichtsfoto’s van de geplaatste meters in geval van een nieuw of hieraan gelijkgesteld gebouw; 
 foto’s van de te certificeren EPB-eenheden (elektronisch formaat); 
 stavingstukken voor alle gegevens die ingevoerd worden in de EPB-software en die geen waarden bij 

ontstentenis zijn of niet afkomstig zijn van de EPBD (www.epbd.be). 
 
In een vademecum over de reglementering van de EPB-werkzaamheden geeft het BIM een overzicht van de 
stavingstukken die minstens in het technisch dossier moeten zitten. Het BIM geeft ook aanbevelingen bij deze 
stavingstukken (Zie http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_NRJ_DossierTechnNL.PDF).  

 
De EPB-adviseur moet de ingevoerde elementen rechtvaardigen door technische documentatie van de 
gebruikte producten en/of systemen én door één of meerdere foto’s. Bepaalde foto’s vormen een verplicht 
onderdeel van het technisch dossier: representatieve foto’s tijdens de uitvoering van elk type 
daksamenstelling, vloersamenstelling en wandsamenstelling, genomen tijdens de uitvoering van de werken.  
Het BIM stelt richtlijnen op voor de naamgeving van de fotobestanden en de aanwezigheid van overzichts- en 
detailfoto’s van deze onderdelen. Andere foto’s, van de technische installatie en zijn onderdelen bijvoorbeeld, 
zijn op het moment van de indiening van de EPB-aangifte niet verplicht in het technisch EPB-dossier aanwezig. 
 

http://www.epbd.be/
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De EPB-adviseur gaat van die technische documentatie na of de beschikbare informatie overeenstemt met de 
werkelijkheid. Hij doet dat op basis van het merk en de productnaam. De EPB-adviseur controleert of de 
opgegeven waarden voldoen aan de vereisten die opgelegd zijn aan de invoerwaarden voor de EPB-
berekeningsmethode (bijvoorbeeld: berekening van eigenschappen volgens de juiste normen en de juiste 
specificaties).  
 
In plaats van de technische documentatie kunnen ook andere stavingstukken in het technisch dossier zitten, 
als de ingevoerde waarde erop vermeld staat (niet limitatieve opsomming): 

 facturen waarop de adresgegevens van het betreffende dossier vermeld zijn; 
 informatie van websites en e-mails van fabrikanten met specifieke productinformatie als de adviseur 

kan aantonen dat de installatie of het ingevoerde gegeven in het gebouw is toegepast; 
 lastenboeken die een onderdeel vormen van het (algemeen) aannemingscontract. Op het lastenboek 

moeten de adresgegevens of het kadastraal nummer van het betreffende project vermeld zijn; 
 goedgekeurde, ondertekende offertes die gekoppeld zijn aan één van de bovenstaande bewijsstukken 

waardoor kan worden aangetoond dat de uitvoering op het projectadres is gerealiseerd. 
 
Als geen gegevens over bepaalde karakteristieken van materialen, toestellen en/of systemen gekend zijn, noch 
via visuele inspectie, noch via stavingstukken, moet de waarde bij ontstentenis worden gekozen. De EPB-
adviseur is verantwoordelijk voor de gerapporteerde gegevens. Bij twijfel tussen de bewijsstukken, moet de 
EPB-adviseur uitgaan van de minst gunstige aanname of de waarde bij ontstentenis. 
 
Verklaringen van de eigenaar, aannemer, installateur enz. dragen geen bewijskracht over kenmerken, 
eigenschappen of effectieve plaatsing. Dat zijn dan ook geen geldige stavingstukken. 
 

5.3.3.3 Het Postinterventiedossier 

Het postinterventiedossier (afgekort als ‘PID’) is ingevoerd met het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 over 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, in uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het PID wordt in artikel 3, 8° van het KB gedefinieerd als het 
‘dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C, en dat de voor de veiligheid en de 
gezondheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening 
gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk’.  
 
Het PID bevat ten minste de volgende elementen (conform bijlage I, deel C): 
1° de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk; 
2° de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, inzonderheid 
ingewerkte nutsleidingen; 
3° de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen; 
4° de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de 
instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk; 
5° de informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid de herstelling, 
vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen; 
6° de relevante verantwoording van de keuzen in verband met onder andere de toegepaste 
uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen; 
7° de identificatie van de gebruikte materialen. 
 
In het PID zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw, zoals het architectuurplan, maar ook de 
plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Het PID wordt opgemaakt door de 
veiligheidscoördinator (indien verplicht) of aannemer en hoort bij het gebouw. Het moet gedurende de 
volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, 
architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de 
structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen in een gebouw zitten. 
Telkens wanneer na de oprichting van het gebouw bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die worden 
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vermeld in het PID. Alle wijzigingen moeten op de plannen worden aangeduid, samen met de naam van de 
uitvoerder.  
 
De vraag is vervolgens wie de verantwoordelijkheid draagt voor het verzamelen van deze informatie. Als een 
veiligheidscoördinatie verplicht is (namelijk als bij het oprichten van een gebouw meerdere aannemers 
betrokken zijn), heeft de veiligheidscoördinator de wettelijke plicht om dit dossier samen te stellen. Alle 
aannemers en leveranciers hebben de plicht om, op verzoek van de veiligheidscoördinator, alle nodige 
documenten te bezorgen. Als de veiligheidscoördinator deze documenten op zijn verzoek niet ontvangt, dan 
heeft hij hierin geen verdere verantwoordelijkheid meer. Deze verplichting is opgenomen in art. 4quater, §1, 
3° en 4duodecies, §2, 3° KB: ‘De bouwdirectie belast met het ontwerp ziet erop toe dat de coördinator-
ontwerp/verwezenlijking alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe 
wordt de coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met het 
ontwerp, en ontvangt hij alle door deze bouwdirectie verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat 
zijn opdrachten uit te voeren.’ Deze bepaling in het KB is gelijkaardig aan de bepaling in het Energiedecreet, 
waarin wordt gesteld dat de aangifteplichtige, de architect of de aannemer de gegevens over de gebruikte 
materialen en installaties op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de verslaggever. 
 
De regelgeving over het PID rond de verplichting om de nodige stavingstukken te bezorgen aan de coördinator, 
is dus gelijkaardig aan de huidige regeling volgens artikel 11.1.11, derde lid van het Energiedecreet. Er is 
evenmin een sanctie voorzien als de aannemers en leveranciers hun plicht om de documenten te bezorgen 
niet nakomen. In het PID is wel voorzien dat de veiligheidscoördinator de verantwoordelijkheid van de 
verslaggeving kan uitsluiten. 
 

 Voorstel 5.3.4

Het VEA stelt voor om de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van geldige stavingstukken 
eenduidig toe te wijzen aan de bouwheer/aangifteplichtige.  
Het VEA wil daarnaast ook het uitgebreid technisch EPB-dossier, dat de verslaggever opstelt voor, tijdens en na 
de werken met alle relevante documenten over het project: technische fiches, technische details, plannen, 
formulieren en stavingstukken, te benoemen in de regelgeving. Veel verslaggevers werken momenteel al met 
zo een verzameld technisch EPB-dossier. Dat is echter niet in de wetgeving opgenomen. Door het opmaken 
van het technisch EPB-dossier toe te voegen als onderdeel van de taak van de verslaggever in het 
Energiedecreet, moet iedere verslaggever dergelijk EPB-technisch dossier opmaken. Dit kan het opmaken van 
de EPB-aangifte achteraf ondersteunen. 
Daarnaast zal het VEA, in overleg met de sector, de lijst van geldige stavingstukken aanvullen en 
verduidelijken. Op termijn zal het VEA de mogelijkheid aanbieden om de stavingstukken op te slaan in het 
elektronisch dossier van het gebouw of de eenheid, in de energieprestatiedatabank.   
 

5.3.4.1 Voorstel 1: decretaal verankeren van verantwoordelijkheid met betrekking tot staving 

 
Het decretaal eenduidig benoemen van een verantwoordelijke partij voor de staving is één van de sleutels om 
tot een geldig stavingdossier te komen. Het VEA stelt voor om de aangifteplichtige te benoemen als 
verantwoordelijke om staving gedurende het bouwproces te verzamelen en dit op verzoek aan de 
verslaggever te bezorgen. Uit het overleg blijkt dat het niet benoemen van een verantwoordelijke, leidt tot 
onduidelijkheid en tot het doorschuiven van problemen van de ene naar de andere partij. De aangifteplichtige 
(opdrachtgever) is logischerwijs verantwoordelijk voor stavingstukken. Hij is er immers verantwoordelijk voor 
dat het gebouw aan de eisen voldoet en hij is de enige persoon met wie alle uitvoerders een contract hebben.  
 
Als de bouwheer/aangifteplichtige op voorhand weet wat zijn verplichtingen zijn op het vlak van het  
aanleveren van staving, zal hij ook tijdens het bouwproces aandacht hebben voor het verzamelen van het 
correcte stavingmateriaal en niet enkel achteraf. 
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Het VEA stelt voor om geen sanctie onder de vorm van een administratieve geldboete te koppelen aan deze 
verantwoordelijkheid. Wanneer de bouwheer de staving niet bezorgt, wordt geen administratieve geldboete 
opgelegd, maar zal de verslaggever moeten terugvallen op de waarde bij ontstentenis, die negatiever uitkomt 
in de berekening. In het slechtste geval zal de verslaggever geen EPB-aangifte kunnen indienen.  
 
De verantwoordelijkheid van de aangifteplichtige voor het stavingdossier geeft een duidelijke taak, maar geen 
sanctie aan de burger/leek. Door het tijdig aanleveren van de nodige staving over de gebruikte materialen en 
geplaatste installaties werkt de aangifteplichtige mee aan een meer waarheidsgetrouw verslag. Het zal 
bovendien leiden tot minder vragen tot een hernieuwingsaangifte. Momenteel vragen verslaggevers 
regelmatig aanpassingen van de EPB-aangifte, omdat zij stavingstukken te laat (na de definitieve indiening) 
aangeleverd kregen en die niet konden opnemen in de EPB-aangifte. De verslaggever verliest minder tijd om 
alle stavingstukken te verzamelen. Hij heeft hiervoor één aanspreekpunt. De sector vermoedt dat deze 
verantwoordelijkheid van de aangifteplichtige een grotere medewerking van de aangifteplichtige met de 
verslaggever kan betekenen. De verslaggever blijft wel instaan voor de correcte interpretatie van de staving en 
het opzoeken van de juiste technische gegevens.  
 
Om de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van geldige stavingstukken eenduidig toe te 
wijzen aan de aangifteplichtige, is een decreetswijziging nodig. Het VEA stelt voor om de huidige bepaling die 
stelt dat de verslaggever stavingstukken kan opvragen te wijzigen in een bepaling die stelt dat de architect, 
aannemers en installateurs staving ter beschikking stellen van de aangifteplichtige.  
 

5.3.4.2 Voorstel 2: het technisch EPB-dossier 

 
Het VEA stelt voor om – in analogie met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - de verslaggever 
verantwoordelijk te stellen voor het samenstellen van een  technisch EPB-dossier dat alle relevante 
documenten uit het bouwproces omvat. Dit EPB-dossier zou dan alle elementen bevatten die toelaten de 
verschillende stappen van de EPB-procedure en de opvolging van de EPB-eisen tijdens het bouwtraject te 
ondersteunen, zoals bijvoorbeeld: 

 informatie over de maatregelen getroffen op de werf, om de EPB-eisen na te leven; 
 informatie over de aangebrachte wijzigingen aan het project; 
 gegevens en vaststellingen nodig voor de berekening en de opvolging van werken; 
 de technische fiches, details en stavingstukken van het dossier; 
 de uitvoeringplannen; 
 de formulieren. 

 
Het opvragen en (digitaal) bewaren van informatie vanaf het begin van het bouwproces kan een 
administratieve winst betekenen en het indienproces voor de aangifte vergemakkelijken. In de huidige 
bouwpraktijk gebeurt het vaak dat aannemers technische fiches of technische details meegeven bij de offerte, 
maar dat de verslaggever diezelfde documenten opnieuw opvraagt bij de voorafberekening of de EPB-
aangifte. Het zorgvuldig en verplicht bijhouden van een technisch dossier kan tijdswinst en efficiëntiewinst 
leveren. Op basis van dit technisch dossier kan de verslaggever dan de EPB-aangifte indienen. 
 
 

Dit technisch EPB-dossier kan worden ontwikkeld als een volledig digitaal dossier waarin de 
energieprestatiedatatabank een rol kan spelen voor het bijhouden. Het kan deel uit maken van de woningpas 
in kader van het renovatiepact (zie hoofdstuk 5.4.3.2.2) 
 
Het aanbieden van een digitale mogelijkheid om stavingstukken aan het eigen dossier te koppelen, kan een 
'tegenhanger' zijn van de nieuwe verantwoordelijkheid van de aangifteplichtige en de uitgebreide taak van de  
verslaggever. Het VEA onderzoekt hoe een digitaal dossier tot stand kan komen, waar zowel de verslaggever 
als de aangifteplichtige toegang tot hebben. Het digitaal dossier biedt de mogelijkheid aan verschillende 
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partijen om bouwdocumenten, zoals plannen (aanvraag, uitvoering, installatie), stavingsstukken en foto’s, op 
één centrale plek op te laden en een eigen dossier aan te maken. In dit kader zal nagegaan worden hoe kan 
worden omgegaan met digitale metingen en het digitaal handtekenen van bepaalde stavingsstukken. Dergelijk 
elektronisch bouwdossier houdt sterk verband met de digitale woningpas (zie hoofdstuk 5.4.3.2.2). 
 
Voor het introduceren van dit technisch EPB-dossier (digitale kluis) voor alle types werkzaamheden 
(nieuwbouw, renovatie, functiewijziging, …)  is een decreetswijziging nodig. Op welke manier deze digitale 
kluis ingevuld zal worden, wordt later gedefinieerd in een MB. 
 

5.3.4.3 Voorstel 3: oplijsting geldige stavingstukken 

 
Het VEA zal in overleg met de sector de lijst van geldige stavingstukken aanvullen en verduidelijken. Het VEA 
zal hierbij aandacht besteden aan de Ecodesign productwaardes opgegeven door de fabrikant. Deze 
opsomming zou een niet-limitatief overzicht kunnen zijn van wat het VEA aanvaardt als geldig stavingstuk. Het 
VEA zal daarnaast een ‘checklist’ opmaken van geldige stavingstukken voor de bouwheer. De ‘checklist’ zal 
opsommen welke stavingstukken de aangifteplichtige moet verzamelen en aan de verslaggever moet 
bezorgen, om een correcte waarheidsgetrouwe berekening van de energiescore van hun gebouw te bepalen. 
Met dit instrument krijgt de bouwheer zicht op de elementen van de gebouwschil en van de installatie 
waarvoor staving nodig is en de zaken waaruit deze staving kan bestaan. 
 
De lijst zal ook hier niet sluitend zijn, maar zal een hulpmiddel zijn voor de aangifteplichtige die 
verantwoordelijk is voor zijn stavingdossier.  
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5.4 DIGITALE EVOLUTIE ENERGIEPRESTATIEDATABANK 

De energieprestatiedatabank is een uitgebreide elektronische databank met gegevens van alle nieuwe en 
vergunningsplichtige gerenoveerde gebouwen sinds 2006. Aan de ene kant bevat deze databank een schat aan 
informatie. Aan de andere kant bereikt ze haar grenzen. In de huidige toepassingen is het niet meer mogelijk 
om in te spelen op nieuwe opportuniteiten of op de uitdagingen van morgen (Radicaal Digitaal). Door een 
aantal processen die nu manueel verlopen, te automatiseren, kan het VEA efficiëntiewinsten boeken. Het VEA 
kijkt ook uit naar een betere uitwisseling met andere instanties en wil de impact van haar handhavingsacties 
vergroten.  
Daarom startte het VEA in mei 2015 met het uitwerken van een ICT-strategie-onderzoek, met als doel: een 
grote digitale sprong voorwaarts maken. Het VEA beschrijft hieronder een aantal grote uitdagingen waarop de 
toekomstige databank, datamodel en toepassingen een antwoord zouden moeten bieden.    
 

 Huidige situatie 5.4.1

De energieprestatiedatabank is een uitgebreide databank met gegevens van alle nieuwe en gerenoveerde 
gebouwen, waarvoor sinds 2006 een EPB-aangifte werd ingediend. Ze bestaat uit een ‘frontoffice’ en een 
‘backoffice’. Externen gebruiken de frontoffice voor de verplichte rapporteringen aan het VEA. Het VEA 
gebruikt de backoffice voor de handhaving van de regelgeving. De energieprestatiedatabank is bovendien een 
bron voor analyse, statistiek en beleidsvoorbereidend werk. 

5.4.1.1 Frontoffice 

De vergunningverlenende diensten en de verslaggevers vervullen sinds januari 2006 voor de 
energieprestatieregelgeving een aantal administratieve formaliteiten tijdens het bouwproces. Het VEA 
ontwikkelde de energieprestatiedatabank om de administratieve lasten van de procedures te beperken. Alle 
gegevens worden elektronisch doorgestuurd en centraal beheerd.  
 
De frontoffice van de energieprestatiedatabank (www.energieprestatiedatabank.be) bevat op dit moment vier 
luiken: 

 een registratieluik waarin de erkenningsvoorwaarden tot verslaggever worden afgetoetst: het 
diploma, het volgen van een erkende opleiding, deelname aan het centraal examen, het jaarlijks 
volgen van permanente vorming en een verklaring op eer;  

 een luik voor het indienen van startverklaringen en EPB-aangiften door de verslaggever, op een 
dossiergerichte basis; 

 een luik voor het opladen van de gegevens van stedenbouwkundige vergunningen en meldingen door 
gemeenten en Ruimte Vlaanderen; 

 een beheerluik voor het VEA voor het opvolgen van alle statussen, registraties, kenmerken en 
mandaten van de gebruikers en voor het beheren van opleidingen, vormingen, examens en 
betalingen. 
 

5.4.1.2 Backoffice 

Voor de handhaving van de regelgeving gebruikt het VEA de backoffice. De backoffice bevat een 
basisautomatisatie van de handhavingsprocessen. Deze applicatie bevat functionaliteiten om: 

 alle EPB-gerelateerde gegevens over een dossier op te zoeken en te raadplegen (vergunning, 
startverklaring, aangifte, betrokken partners, ...); 

 statussen en gegevens over de verslaggevers op te zoeken; 
 vaststellingen uit statuscontroles (start van de werken, ingebruikname) van gebouwen in te voeren; 
 automatische termijncontroles uit te voeren en de beschikbaarheid van de nodige documenten 

(startverklaring, EPB-aangifte) te verifiëren; 
 aan de hand van rapporten herinnerings-, aanmanings- en hoorzittingsbrieven te genereren om de 

betrokken partijen van hun verplichtingen op de hoogte te brengen; 
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 hoorzittingen wegens het niet voldoen aan de termijnen of aan de EPB-eisen te organiseren, 
tegenargumenten te verwerken en beslissingsbrieven te versturen. 

  
De backoffice bevat geen functionaliteiten die de kwaliteitscontroles van de EPB-aangiften door het VEA 
ondersteunen.  

 

 Probleemstelling 5.4.2

De energieprestatiedatabank is sinds 2006 ontwikkeld en stelselmatig uitgebreid en aangepast aan nieuwe 
noden op het vlak van wetgeving en handhaving. De huidige toepassingen (front- en backoffice) botsen 
ondertussen meer en meer tegen de grenzen van hun eigen kunnen. Zowel voor de externe gebruikers, voor 
intern gebruik, als voor data-uitwisselingen zijn een aantal problemen aan de werking van de 
energieprestatatiedatabank verbonden. 
 
Via de frontoffice laadt de verslaggever dossierstukken op, in naam van de aangifteplichtige. De 
aangifteplichtige heeft geen toegang tot de energieprestatiedatabank en kan zijn elektronische dossier niet 
bekijken. Hij heeft dus geen zicht op de stand van zaken van het indienen van de startverklaring en de EPB-
aangifte voor zijn bouwproject. Toch is de aangifteplichtige verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de 
startverklaring en de EPB-aangifte. Dat leidt soms tot contractuele geschillen tussen de aangifteplichtige en 
zijn verslaggever. 
 
Uitwisselingen tussen de energieprestatiedatabank en databanken van andere (overheids-)instanties verlopen 
momenteel niet automatisch. De databank van het VEA bevat een schat aan informatie over nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen in Vlaanderen. Het toekennen van financiële tegemoetkomingen of andere 
voordelen op basis van het E-peil van het gebouw (premies, vermindering op onroerende voorheffing, 
subsidies, verzekering gewaarborgd inkomen), zou automatisch kunnen verlopen, door gegevens te 
exporteren naar andere overheidsdiensten (Vlabel, Wonen Vlaanderen, Agion, netbeheerders, …). Dergelijke 
automatische uitwisselingen zijn momenteel niet mogelijk. Het VEA geeft in een aantal gevallen de nodige 
gegevens over aan andere instanties via geëxporteerde rapporten. Voor andere processen (zoals bijvoorbeeld 
de verzekering gewaarborgd wonen) zoekt het VEA de gegevens per dossier op.  
 
De gebouweenheid waarvoor een EPB-aangifte moet worden ingediend, is nog niet uniek geïdentificeerd. Dat 
maakt het moeilijk om gegevensuitwisselingen met andere instanties volledig te automatiseren. Het koppelen 
van energiegegevens van het VEA aan andere databanken verloopt daardoor moeizaam en manueel. Door het 
ontbreken van een unieke gebouwsleutel kunnen uitgewisselde gebouwgegevens tussen het VEA en andere 
instanties niet altijd correct gelinkt worden. Een unieke sleutel voor een gebouweenheid en een uniek 
geïdentificeerde eigenaar zouden deze uitwisselingsprocessen verbeteren.  
 
Daarnaast verlopen analyses van de gegevens op de databank momenteel arbeidsintensief. Er is geen logisch 
‘business datamodel’. Analyses vereisen veel kennis van het fysieke datamodel. Door de huidige complexe 
databankstructuur is het via de analyse-tool ‘Cognos’ arbeidsintensief en moeilijk om de correcte data in 
rapporten te laten verschijnen. Daarnaast moet het VEA ook af en toe gegevens uit de databank exporteren 
naar excell en daarop zelf formules toepassen om de juiste analyses te kunnen uitvoeren. 
 
De backoffice werd in 2006 ontwikkeld om de nodige documenten (aanwezigheid startverklaring en EPB-
aangifte) binnen een dossier te kunnen opvolgen. Stelselmatig werd deze applicatie uitgebreid met nieuwe 
functionaliteiten om de processen efficiënter te laten verlopen en om tegemoet te komen aan bijkomende 
automatisaties (zoals een koppeling aan de unieke bron voor personen). Nu, 10 jaar later, is de technologie 
waarin de databank werd geschreven stilaan verouderd en zijn de werkmethoden binnen het VEA veranderd. 
De databank is niet meer aangepast aan de grote dossierstroom die het VEA voor de handhaving verwerkt, aan 
nieuwe handhavingsmogelijkheden of aan nieuwe digitale technologieën.  
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Zo is het via de backoffice: 
 enkel mogelijk om per dossier een brief te genereren, op te slaan en te versturen. Versturingen in bulk 

zijn niet compatibel met de huidige technologie; 
 enkel mogelijk om uitgaande correspondentie te versturen langs een papieren weg. De databank is 

niet voorzien op een gebruiksvriendelijke registratie van telefonische reacties of reacties via e-mail. 
Daarnaast is het niet mogelijk om digitale kanalen aan te spreken (e-mail) voor het verzenden van 
berichten. Het VEA merkt wel dat heel veel reacties op aanmaningen en tegenargumenten bij 
hoorzittingen via e-mail verlopen. 

 niet mogelijk om binnenkomende correspondentie, zoals vragen na aanmaningen, tegenargumenten 
bij hoorzittingen, automatisch of manueel te koppelen aan het dossier. 

 enkel mogelijk om statusvaststellingen over de stand van zaken van de werkzaamheden (start en einde 
van de werken) manueel in te voeren. Koppeling met verschillende bronnen die deze gegevens 
bevatten, is nog niet gerealiseerd. 

 niet mogelijk om doorlooptijden en statussen van de verschillende dossiers per proces automatisch op 
te volgen. 

 nog niet mogelijk om kwaliteitscontroles op de ingediende EPB-aangiften en de hierbij horende 
vervolgacties uit te voeren. Voor het organiseren van de kwaliteitscontroles en de hoorzittingen 
wegens het niet-correct rapporteren door de verslaggever in de EPB-aangifte, ontwikkelde het VEA 
een applicatie  die volledig losstaat van de backoffice en een aantal afzonderlijke briefsjablonen; 

 nog niet voorzien om handhavingsacties die volgen uit de opvolging van de erkenningsregeling 
(voldoen aan diploma-vereiste; permanente vorming, …) via de databank te organiseren. 

 

 Uitdagingen en gewenste ontwikkelingen 5.4.3

Vlaanderen Radicaal Digitaal is één van de ambities van het regeerakkoord 2014 - 2019. Tegen 2020 moeten 
alle interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en 
digitalisering van de werking van de overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter en klantvriendelijker maken. Een verregaande 
vereenvoudiging en digitalisering van de werking van het VEA is ook als doelstelling opgenomen in de 
beleidsnota Energie 2015-2016. 
Voor het VEA en de energieprestatieregelgeving betekent dat concreet: 

 verdere koppelingen met unieke authentieke bronnen maken, waardoor de energieprestatiedatabank 
uitgebouwd wordt tot een authentieke bron; 

 meewerken aan het tot stand komen van een unieke gebouwensleutel; 
 maximale linken of integratie met andere radicale initiatieven zoals de woningpas en het geïntegreerd 

attest; 
 toegang van de bouwheer of ondernemer tot zijn EPB-dossier; 
 mogelijkheid tot een digitale startverklaring en EPB-aangifte; 
 self-service-diensten voor EPB aanbieden aan de aangifteplichtige, via een beveiligd portaal; 
 automatisatie van de uitwisseling van energiegegevens met andere instanties; 
 herbouw van de Backoffice voor een meer efficiënte dossieropvolging en monitoring; 
 realisatie van een elektronische communicatie aan betrokkenen in kader van de handhaving. 

 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 166 van 173 Evaluatie van de EPB-regelgeving 2015 29.03.2016 
 

5.4.3.1 Energieprestatiedatabank als authentieke bron 

Het decreet rond het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer van 18 juli 2008 stelt dat de overheid een 
grotere efficiëntie en effectiviteit in haar dienstverlening moet realiseren. De overheid moet de 
administratieve lasten verlagen door de principes van eenmalige gegevensopvraging, koppeling aan 
authentieke gegevensbronnen en maximale gegevensdeling tussen administraties te hanteren. Om de 
energieprestatiedatabank op termijn te laten erkennen als authentieke bron op het vlak van energiegegevens, 
is het nodig dat de databank maximaal gekoppeld is aan andere unieke authentieke bronnen. 
 
Sinds 2013 is de energieprestatiedatabank gekoppeld aan de authentieke bron voor persoons- en 
ondernemingsgegevens voor: 

 de unieke identificatie van de verslaggever: toegangs- en gebruikersbeheerssysteem voor persoons-, 
firma- en diplomagegevens van verslaggevers; 

 de unieke identificatie van de aangifteplichtigen. 
De unieke identificatie van de aangifteplichtige wordt bij de handhavingsprocessen nog niet optimaal benut. 
Bijkomende automatisaties zijn voorzien tegen eind 2015. 

 
In het najaar van 2014 werd door Ruimte Vlaanderen het omgevingsloket gelanceerd: het digitaal loket voor 
het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of melding. Met dit loket (www.omgevingloket.be) 
kan de burger of architect de vergunningsaanvraag volledig elektronisch indienen en opvolgen. Het 
omgevingsloket bevat momenteel enkel digitale bouwaanvragen en meldingen. Op termijn zullen ook 
milieuvergunningsaanvragen hier deel van uitmaken, in het kader van de omgevingsvergunning. Sinds 
september 2015 kan een bouwheer of architect in 29 gemeenten een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning digitaal indienen.  
 
Momenteel onderzoekt het VEA welke aanpassingen aan de energieprestatiedatabank nodig zijn om de 
digitale vergunningen en meldingen uit het centrale register te ontvangen. Begin 2016 zullen gegevens over de 
digitaal aangevraagde bouwvergunning worden binnengehaald via een webservice, uit het omgevingsloket. 
Daarnaast wordt de digitale uitwisseling met de gemeenten (alle aanvragen die nog analoog verlopen) 
uitgebreid met gegevens over de start en het einde van de werken. Vanaf 2018 zouden de 308 Vlaamse 
gemeenten álle vergunningsaanvragen digitaal moeten behandelen. Als dat wordt gerealiseerd, kunnen de 
gegevensuitwisselingen tussen de gemeenten en het VEA wegvallen. Dan wordt de databank achter het 
omgevingsloket het enige, unieke en authentieke aanspreekpunt voor vergunningen. 

5.4.3.2 Maximale linken met andere radicaal digitale initiatieven 

Een andere uitdaging voor het VEA is het maximaal integreren of linken van de energieprestatiedatabank met 
andere digitale initiatieven. Initiatieven als het unieke gebouwenregister, de woningpas en het geïntegreerd 
attest hebben als doel om gebouwinformatie op één centraal punt te ontsluiten en toegankelijk te maken voor 
de burger. 

5.4.3.2.1 View op gebouwniveau en het gebouwenregister 
Vanuit het oogpunt van de energieprestatieregelgeving en de handhaving ervan, volgt het VEA het 
onderstaande proces op (zie Figuur 55). Een vergunning voor een nieuw te realiseren of te renoveren gebouw 
leidt tot de aanmaak van een nieuw dossier. Het indienen van de startverklaring met voorafberekening bij de 
start van de werken maakt van dit project een concreet gebouw of gebouwdeel. Door het indienen van de 
EPB-aangifte op het einde van de werken of bij de ingebruikname, wordt aan het gebouw een beoordeling 
toegekend op het vlak van energie. 
 
 
 
 
 

Figuur 55: Overzicht van het bouwproces in Vlaanderen en de verplichtingen voor EPB 

vergunning EPB-aangifte startverklaring beoordeling gebouw(deel) nieuw project 

http://www.omgevingloket.be/
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Wanneer aan een gebouw in de loop van zijn levenscyclus delen worden verbouwd of uitgebreid, geeft dit 
aanleiding tot een nieuwe vergunningsaanvraag. Deze gebeurtenissen (de verschillende vergunningsaanvragen 
en de nodige formaliteiten) staan momenteel los van elkaar. Het omgevingsloket en de 
energieprestatiedatabank werken met de vergunning als basiselement. Per vergunningsaanvraag is er een 
dossier dat op zich wordt bekeken. Bijkomende werken aan eenzelfde gebouw doorheen de jaren heen 
worden niet met elkaar gelinkt. 
 
Zowel voor de burger, een bedrijf als voor de overheid is het interessant om zicht te krijgen op de volledige 
levensduur van het gebouw. Daarvoor is het essentieel om de verschillende gebeurtenissen of handelingen 
tijdens de ganse levenscyclus aan elkaar te koppelen (zie Figuur 56). Een nieuwbouw kan bijvoorbeeld na 12 
jaar worden uitgebreid en na 15 jaar worden verbouwd.  
 

Figuur 56: Mogelijke levenscyclus van een gebouw 

De uitdaging bestaat erin verschillende vergunningen aan elkaar te kunnen linken via een unieke 
gebouwschakel. Zo kan de evolutie van de energieprestatie van een gebouw op lange termijn worden 
opgevolgd. 
 
Een andere uitdaging is bijvoorbeeld de EPB-aangifte bij nieuwbouw te koppelen aan het EPC, in het geval van 
de verkoop of de verhuur van een bestaande woning. 10 jaar na de EPB-aangifte van een nieuwbouw vervalt 
de geldigheid van het ‘EPC-bouw’. Het nieuwe gebouw wordt op dat ogenblik aanzien als een bestaand 
gebouw. Wenst iemand op dat moment dat gebouw te verkopen of te verhuren, dan is de oorspronkelijke 
EPB-aangifte niet meer geldig. Er moet een nieuw certificaat opgemaakt worden met de EPC-rekenmethode. 
Een verweving en koppeling van EPB en EPC is daarom nuttig (zie hoofdstuk 0). Wordt een bestaand gebouw 
waarvoor een EPC opgemaakt is, in een volgende fase uitgebreid, dan is voor de uitbreiding een EPB-aangifte 
nodig. Momenteel zijn het EPC van het bestaande gebouw en de EPB-aangifte van de uitbreiding niet aan 
elkaar gelinkt. Ook hier zou het nuttig zijn EPB en EPC te kunnen koppelen via een  gebouwschakel. 
 
Momenteel vormt de vergunning (met het EPB-dossiernummer) de sleutel voor het opvolgen en plannen van 
het energiebeleid. Een vergunning hoort bij een specifieke handeling in de tijd (een verbouwing, uitbreiding, 
nieuwbouw …). Het is daarom interessanter om een gebouw of gebouweenheid als gebouwschakel te 
beschouwen, dan een vergunning. Aan deze unieke gebouwschakel kunnen dan alle handelingen 
(vergunningen, verkoop, verhuur, attesteringen, metingen) over de tijd worden gekoppeld. Een unieke 
identificatie van een gebouw of een eenheid binnen het gebouw is dé sleutel om deze koppelingen te 
realiseren. 

 
Om die reden is het VEA partner van het project ‘gebouwenregister’ dat het AGIV uitvoert in het kader van het 
project Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat project heeft als doel een gebouweenheid uniek te identificeren, via 
een gebouwenregister. Dit gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor de unieke identificatie 
van alle gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 

onwerp 

nieuwbouw 

uitbreiding verbouwing 
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5.4.3.2.2 Woningpas 
De woningpas is een idee dat in het kader van het Renovatiepact (zie 4.6.1.3) is ontstaan. De woningpas zal 
dienen om de evolutie te kunnen opvolgen van iedere woning naar de langetermijndoelstelling op het vlak van 
energieprestatie. Door gegevens van EPB, EPC, het renovatieadvies en gegevens over de maatregelen die een 
eigenaar in zijn woning reeds nam centraal te verzamelen, kunnen eigenaars gestimuleerd worden tot een 
BEN-renovatie van hun woning.  
 
De woningpas zal een zo gedetailleerd mogelijk overzicht bieden van de energieprestatie van de ‘as-is’- 
situatie, een technisch verslag van de woningkwaliteit, een stappenplan dat nodig is om zonder risico’s het 
vereiste minimale energieprestatieniveau te bereiken en bewijsstukken van de uitgevoerde 
energiebesparende investeringen die uitvoering geven aan het renovatieadvies.  
Het doel van de woningpas is een uniek integraal elektronisch dossier van iedere woning aan te bieden dat 
raadpleegbaar is door de woningeigenaar en gemachtigden. Het oogpunt van de woningeigenaar of bouwheer 
is hierbij het vertrekpunt.  De bouwheer heeft nood aan overzicht van alle informatie over zijn gebouw en van 
de verplichtingen die hij moet naleven in bepaalde situaties (zogenaamde ‘live events’ zoals ‘ik ga 
bouwen/verbouwen’). Het VEA zal bij de ontwikkeling van de woningpas nagaan hoe de noden en 
verwachtingen van de woningeigenaar of bouwheer centraal in kaart kunnen worden gebracht en welke 
vereenvoudigingen mogelijk zijn. Bij verkoop van de woning krijgt de nieuwe eigenaar toegang tot de 
woningpas. Met de woningpas kan de overheid opvolgen hoe het gebouwenpark evolueert naar het 
langetermijndoel op vlak van energie en klimaat. 
 
De Vlaamse regering gaf het VEA de opdracht om de woningpas verder uit te werken tot een concept. 
 

5.4.3.2.3 Geïntegreerd attest 
 
Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor 
bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van 
Omgeving Joke Schauvliege en van Energie Annemie Turtelboom gaven de opdracht om te onderzoeken of in 
het kader van administratieve vereenvoudiging een geïntegreerd attest mogelijk is. Via het project 
‘geïntegreerd attest’ gaat de Vlaamse overheid op zoek naar  
de maximale integratie en vereenvoudiging van allerlei attesten, zoals de vergunning voor de stookolietank, 
centrale verwarming, riolering, EPC, EPB en de drinkwaterinstallatie. 
 
Dit multi-sectoraal onderzoek is opgestart in april 2015 en loopt tot december 2015. De volgende punten 
worden onderzocht:  

 het opstellen van een inventaris van attesten; 
 een onderzoek naar de impact van de integratie van de diverse attesten op andere sectorale 

machtigingen, toelatingen, informatieverplichtingen en niet-verplichte attesten (bv. het 
conformiteitsattest voor huurwoningen, toegankelijkheid van woningen, …); 

 het oplijsten van de knelpunten die een integratie met zich meebrengt; 
 een onderzoek naar de meerwaarde en eventuele schrapping van de diverse attesten; 
 het formuleren van voorstellen tot integratie. 

 
Het onderzoek wordt gevoerd door een werkgroep onder voorzitterschap van het departement Ruimte 
Vlaanderen – Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling en met medewerking van het departement LNE, het 
Agentschap Inspectie RWO, het VEA, het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de VMM. De voorstellen worden 
afgetoetst met een klankbordgroep waar de betrokken stakeholders vertegenwoordigd zijn.  
 
Het doel is om niet enkel verschillende attesten te herleiden tot één attest, maar ook een meerwaarde te 
geven aan dit document. Momenteel zeggen deze attesten weinig, omdat ze erg technisch zijn opgesteld. Het 
project wil werk maken van één digitaal loket waar alle informatie over verplichte attesteringen aanwezig is en 
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dat overzicht bevat van alle attesten van het gebouw. Het project onderzoekt ook of het mogelijk is te komen 
tot één duidelijk, digitaal attest. Ook de niet-verplichte attesten, zoals het conformiteitsattest, worden 
meegenomen in de hervorming. Het VEA neemt deel aan de stuurgroepen van de kabinetten energie, 
omgeving en wonen en aan de maandelijkse werkgroepen en klankbordgroepen.  
 
Tot nu toe wijst onderzoek uit dat een integratie van alle bestaande attesten tot één overkoepelend attest niet 
haalbaar is. De verschillende keuringen gebeuren immers op te veel verschillende tijdstippen, door te veel 
verschillende personen (qua kennisniveau of competentie), via te veel verschillende metingen of 
rekenmethodieken voor verschillende bevoegde overheden.  
 
Uit overleg blijkt dat er wel nood is aan:  

 een overzicht van alle verplichtingen voor de burger/onderneming (portaalsite); 
 één loketfunctie, zodat de burger één centrale plek heeft om de aanvraag voor verschillende 

keuringen in te dienen; 
 een (digitaal) overzichtsdocument dat per gebouw(eenheid) een samenvatting biedt van alle 

vergunde, gekeurde en niet-gekeurde elementen; 
 een virtuele kruispuntbank voor de ontsluiting van deze gebouwdata.  

 
Momenteel wordt een onderzoeksnota met de mogelijke pistes voor integratie opgesteld. De uitwerking van 
deze nota vormt het sluitstuk van de opdracht van de werkgroep. 
 
Om de behoeften van de burger in dit kader in kaart te brengen zal bijkomend een onderzoeksproject van 
Informatie Vlaanderen opstarten. Doelstelling van dit project is een kwalitatief onderzoek van 
overheidsdiensten vanuit een gebruikersperspectief uit te voeren op basis van levensgebeurtenissen, zoals ‘ik 
ga bouwen of verbouwen’. Met dit onderzoek wenst Informatie Vlaanderen de  complexiteit aan interacties 
tussen gebruiker en overheid bij het bouwen of verbouwen in kaart te brengen. Rond april 2016 worden de 
eerste resultaten verwacht rond dit onderzoek vanuit gebruikersperspectief.   
 

5.4.3.3 Toegang van de aangifteplichtige tot zijn EPB-dossier 

Momenteel zijn EPB-dossiers in de energieprestatiedatabank enkel toegankelijk voor de verslaggever. De 
toegang van de bouwheer (burger of onderneming) tot zijn EPB-dossier in de praktijk is wenselijk. Het VEA 
onderzoekt via de strategische analyse langs welke wegen een burger of onderneming toegang kan krijgen tot 
zijn EPB-dossier. Eén van de mogelijkheden is een ontsluiting via het omgevingsloket. Door de integratie van 
EPB in het omgevingsloket ontstaat voor de burger of voor een onderneming één loket waar hij zicht heeft op 
het volledige vergunningstraject van zijn project: de aanvraag, de vergunning, een conceptberekening, de 
melding van de start van de werken, het einde van de werken of de ingebruikname met de EPB-aangifte. Deze 
vorm van dienstverlening kan vergunningverlenende overheden die nog niet met digitale 
vergunningsaanvragen werken, over de streep trekken om het digitaal indienen en behandelen van 
vergunningen ook mogelijk te maken binnen hun gemeente. Burgers van dergelijke gemeenten kunnen 
immers genieten van de rechtstreekse toegang tot hun EPB-dossier. 
 
Een andere mogelijke ontsluitingsweg is via de energieprestatiedatabank of via een ander portaal van het VEA. 
Het is belangrijk dat álle burgers en ondernemingen de mogelijkheid hebben om zicht te krijgen in de EPB-
documenten van hun gebouw en niet enkel de burgers die digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Via een 
algemene toegang tot het eigen EPB-dossier zou de burger of onderneming de acties van de verslaggever 
actief kunnen opvolgen. De burger kan nagaan of de aangestelde verslaggever de startverklaring en EPB-
aangifte al heeft ingediend en, indien nodig, de verslaggever aansturen. Als de burger op een actieve manier 
kan controleren of de EPB-aangifte al is ingediend, vergroot de kans dat de indientermijn voor het indienen 
van een aangifte beter wordt gerespecteerd. Dat kan een vermindering van de handhavingsacties en hierdoor 
tijdswinst voor het VEA betekenen. 
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Het VEA stelt voor om in een ‘high-level business-analyse’ de essentiële krijtlijnen voor bepaalde diensten te 
onderzoeken. Daarna kan onderzocht worden welk kanaal het meest aangewezen kanaal is om de burger 
toegang te verschaffen tot zijn eigen EPB-dossier. 
 

5.4.3.4 Mogelijkheid tot een digitale startverklaring en EPB-aangifte; 

Momenteel stelt het energiedecreet dat zowel de verslaggever als de aangifteplichtige een ondertekende 
papieren versie van de EPB-aangifte gedurende 5 (verslaggever) en 10 jaar (aangifteplichtige) moet bijhouden. 
Deze documenten moet de verslaggever tot op heden downloaden vanop de energieprestatiedatabank en in 
tweevoud afdrukken en op papier tekenen. De pdf-versies van de formulieren van de startverklaring en de 
EPB-aangifte zijn momenteel ook niet digitaal tekenbaar. 
 
In kader van de radicaal digitale evolutie van de overheid is het een logische stap om de mogelijkheid te 
voorzien om zowel de startverklaring als de EPB-aangifte digitaal te bewaren en te ondertekenen. 
Het VEA stelt voor om het energiedecreet aan te passen om het digitaal tekenen en bijhouden van die 
getekende versie juridisch mogelijk te maken. In het kader van meerjarenplan van het VEA voor de 
optimalisatie van de services rond de energieprestatiedatabank zal het VEA op lange termijn nagaan hoe een 
digitale handtekening door verschillende partijen vanuit de databank kan verlopen. Op korte termijn gaat het 
VEA hoe de huidige formulieren in een tekenbare PDF-versie aangeleverd kunnen worden zodat verslaggevers 
de formulieren in  een overgangsfase kunnen opslaan op hun persoonlijke pc en daar digitaal tekenen. 
 

5.4.3.5 Self-service diensten aanbieden via een beveiligd portaal 

 
Door toegang tot zijn eigen EPB-dossier kan de burger of ondernemer energiegegevens over zijn gebouw 
raadplegen. Een bijkomende uitdaging bestaat erin om een aantal bijkomende diensten aan de burger en 
ondernemer waardoor deze extra (energie)gegevens zou kunnen opladen aan zijn dossier of bepaalde 
diensten/expertise zou kunnen opvragen of bestellen. Op die manier zou de burger mee kunnen werken aan 
de opbouw van een actief elektronisch dossier over het eigen gebouw. 
 
Een voorbeeld is een ‘EPB-wegwijzer-service’: de bouwheer verneemt rechtstreeks van de overheid of de 
energieprestatieregelgeving van toepassing is. Hierdoor is geen interpretatie meer nodig door de architect, de 
verslaggever of de gemeente, over de EPB-plicht van de werken.  
 
Andere services kunnen zijn:  

 een hernieuwingsservice om de bouwheer of verslaggever toe te laten ingediende aangiften recht te 
zetten onder bepaalde voorwaarden; 

 een EPB-uploadservice om technische documentatie en stavingsstukken aan het eigen EPB-dossier toe 
te voegen, zodat een uitgebreid elektronisch, technisch dossier ontstaat voor de verslaggever en voor 
de aangifteplichtige; 

 een expertise-service; 
 een service voor verwittigingen bij termijnoverschrijding voor de indiening van de startverklaring of 

EPB-aangifte. 
 
Dit leunt nauw aan bij het project digitale ‘woningpas’: een uniek integraal elektronisch dossier van iedere 
woning (zie 5.4.3.2.2).  

5.4.3.6 Laadkade en automatisering uitwisselingen 

Voor het opstellen van het meerjarenplan voor haar ICT-ontwikkelingen onderzoekt het VEA of het mogelijk is 
om op termijn één datamodel ‘energie’ op te stellen waarin de bestaande datamodellen van EPB en EPC 
worden gekoppeld aan andere data rond energie. Het VEA ontwikkelde bij de implementatie van de EPB- en 
EPC-regelgevingen verschillende, afzonderlijke ICT-applicaties die elektronische gegevensuitwisseling met de 
energiedeskundigen en verslaggevers mogelijk maken. Recent kwamen hier een aantal nieuwe, grote 
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applicaties bij zoals de ExpertBase-databank voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en de 
webapplicatie voor de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen.  
 
Met een strategisch onderzoek wenst het VEA de komende jaren na te gaan hoe op termijn energie-
gerelateerde informatie van en naar verschillende instanties kan worden ontsloten. Het VEA gaat de uitdaging 
aan om de huidige gegevensuitwisselingen zo maximaal mogelijk te automatiseren en te digitaliseren.  
 
Automatisatie van de uitwisseling van energiegegevens met andere instanties verbetert de dienstverlening van 
de overheid naar de burger. Het betekent een administratieve lastenvermindering voor de burger, omdat 
bepaalde gegevens slechts éénmalig door één overheidsinstantie worden opgevraagd en daarna uitgewisseld. 
Het zorgt voor een kortere doorlooptijd bij de behandeling van dossiers door de overheid, omdat minder tijd 
verloren gaat in het opvragen van dossierstukken. Uitwisseling kan leiden tot een meer efficiënte handhaving  
of fraudebestrijding, door hergebruik van data. Het creëert intern ook een lastendaling, door de 
automatisering van steeds terugkerende manuele uitwisselingen. Ook voor beleidsmatige input is het 
interessant om een laadkade aan de energieprestatiedatabank te voorzien, waar energiegegevens over een 
gebouw geladen en gelost kunnen worden aan de hand van ‘uitwisselingsservices’.   
 

5.4.3.7 Backoffice herbouwen 

De Backoffice werd ontwikkeld in 2006 en stelselmatig uitgebreid. Hoofdstuk 5.4.2 toont aan dat de interne 
toepassing niet aangepast is aan de grote dossierstroom die het VEA binnen haar handhaving verwerken en 
aan de nieuwe digitale technologieën en mogelijkheden. De functionele en technische kwaliteit van deze 
toepassing is laag, de onderhoudskost is hoog en de mogelijkheden tot aanpassingen zijn beperkt. 
 
Het VEA zal de komende jaren een nieuwe backoffice ontwikkelen om de dossierstroom op een efficiëntere en 
volledig elektronische wijze te organiseren. Hierbij zal het VEA zo maximaal mogelijk workflow programmeren, 
principes van documentmanagement hanteren en in bulk verwerkingen programmeren, zodat een betere 
dossiersopvolging en monitoring mogelijk is. 
 

5.4.3.8 Elektronische communicatie voor de handhaving 

Vanuit ‘Radicaal Digitaal’ is het de bedoeling om tegen 2020 alle communicatie van en naar de burger 
elektronisch te laten verlopen. Ook het VEA wil voor de implementatie van de energieprestatieregelgeving 
evolueren naar een digitale communicatie naar de burger, bijvoorbeeld door het versturen van elektronische 
zendingen voor aanmanings- en hoorzittingsdossiers. Het VEA zal onderzoeken of het mogelijk is om élke stap 
van de communicatie te digitaliseren, bijvoorbeeld ook het betekenen van een beslissing of boete. Voor de 
gevallen waarbij de burger geen toegang heeft tot digitale kanalen, zal een ‘papieren tracé’ blijven bestaan. Op 
termijn zullen ook deze analoge stromen worden gedigitaliseerd, zodat alle dossiers op eenzelfde manier 
worden verwerkt.  
 
Het VEA wil ook de digitale communicatie van de aangifteplichtige naar het VEA integreren in haar 
toepassingen. Het VEA zal hierbij zoeken naar geïntegreerde oplossingen om de digitale informatiestroom van 
de burger automatisch te archiveren en te koppelen aan haar dossiers in de energieprestatiedatabank. 
 
Zowel voor de aangifteplichtige, de verslaggever als voor het VEA zal een digitaal traject (voor herinneringen, 
aanmaningen en hoorzittingen) een administratieve lastenvermindering en tijdswinst betekenen. De opmaak 
en het afhalen van aangetekende papieren verzendingen zal dan wegvallen. Een evolutie naar een volledig 
digitaal dossier zal een tijdswinst bij de behandeling betekenen (afdruk-, kopieer- en klasseertaken vallen weg) 
en een aanzienlijke vermindering van de papierberg.  
 
Overschakelen op een volledig digitaal dossier met digitale communicatie zal pas een succesverhaal zijn als de 
volgende nadelen worden weggewerkt: 
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 via digitale kanalen (e-mails) kunnen correspondenties makkelijker over het hoofd worden gezien. Na 
een eerste keer de elektronische brief te hebben gelezen, kan het bericht makkelijker vergeten 
worden in een inbox; 

 er ontstaan moeilijkheden op het vlak van adressering in het geval van meerdere aangifteplichtigen bij 
een dossier. Heeft iedere aangifteplichtige wel een actief e-mailadres? 

 e-mail is niet standvastig: wijzigingen in een e-mailadres kunnen niet opgevangen worden, in 
tegenstelling tot een domicilie-adres.  

 het e-mailadres is geen uniek identificeerbaar adres. Hierdoor is de kans op fouten reëler. 
Om deze nadelen op te vangen, zal het VEA alternatieven van e-mailcommunicatie onderzoeken, zoals e-box 
(systeem van de federale overheid) en elektronische alternatieven van de digitale zending.   
 
Tegen 2020 voorziet het VEA haar systemen te hebben aangepast, zodat voor de EPB-handhaving naast het 
papieren tracé ook digitale communicatie met de betrokken partijen mogelijk is. 
 
 

 Naar een meer strategische aanpak 5.4.4

Om maximaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van digitale gegevensuitwisseling, 
automatisering en koppeling van databanken, startte het VEA in mei 2015 met het uitwerken van haar ICT- 
strategie. Het doel is een grote digitale sprong voorwaarts te maken. Naast een aantal basisprincipes, worden 
een SWOT van de huidige applicaties, een ‘high-level’-architectuur van het ‘to be’-applicatielandschap en een 
meerjarenplan om de ‘to be’-situatie te bereiken, uitgewerkt.  Op basis van dit strategisch onderzoek zal het 
VEA vanaf november 2015 een business analyse opstarten voor de herontwikkeling van de Frontoffice en de 
Backoffice van de energieprestatiedatabank. 
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